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PARECER N° 12015-CN

Da COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
sobre as CONTAS PRESTADAS PELA
EXCELENTÍSSIMA SEN HORA PRESIDENTA DA
REPÚBLICA relativas ao exercíc io financeiro de 20 14.
obj eto da Mensagem Presidencial MCN W 4/20 15-CN (n°
83, de 2015 , na origem) e do Parecer Prévio do Tribunal de
Contas da União. aprovado pelo Acórdão n° 2.461/20 15
TCU-Plenário.

RELATOR: Senador ACIR GURGACZ (PDT/RO)

1 RELATÓRIO

L1 Introdução

Por meio da Mensagem n° 4, de 20 I5-CN, (Mensagem n° 83, de
31/03/20 15. na origem) a Exce lentíssi ma Senhora Presidenta da República
encaminhou ao Congresso Nacional. no prazo de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa. suas contas relativas ao exercíci o financeiro de 20 14, cumprindo o
disposto nos arts. 84, inciso XXIV, e 49, inciso IX, da Constituição Federa l.

A matéria foi lida no Congresso Nacional em 06/0412015 e publicada no
Diário do Senado Federa l n° 43. de 07/04/20 15. Nesse mesmo dia 07, foi enviada ao
Tribunal de Contas da União - TCU. pelo Presidente do Congresso Nac ional. por meio
do alicio CN n° 148. de 07/04/20 15. para emissão de parecer prévio no prazo de
sessen ta dias. a contar do recebimento, conforme o inciso 1 do art. 7 1 da Constituição
Federal.

O TCU, por meio do Aviso n° 644-GprrCu. de 18/06/2015 . comunicou ao
Senhor Pres idente do Congresso Nacional que o Plenário da Corte, nos termos do
Acó rdão n° 1.464120 15. decidiu abrir o prazo de 30 dias à Senhora Presidem a
República. privilegiando o princípio da ampla defesa e do contraditório, para que l~
pudesse se manifestar sobre as conclusões apresentadas. Comunicou, ademais. que \
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parecer prévi o seria remetido ao Congresso Nac ional após a análise conclusiva pelo
Tribunal da manifestação presidencial.

Posteriormente. por meio do Avi so na 895-GprrCU. de 12/8/2015. o

Mini stro Relator concedeu prazo de mais 15 (quinze) dias para man ifestação da

Presidenta da República sobre dois novos ind ícios de irregularidades apontados nos
autos . Este prazo foi novamente prorrogado por mais 15 (quinze) dias. por meio do

Aviso na 937-GP/TCU. de 27 de agosto de 2015. em razão de pedido do Plenário do

Tr ibunal. para estabe lecer prazo idên tico ao fixado por meio do Acórdão n"

1.464/2015 TCU-Plenário. quando da oitiva inicial.

Concluído o Parecer Prévio. o Tribunal. por meio dos Avisos na 748 e 750

Seses-TCU-Plenário. de 07 e 08/10/2015. respectivamente. encaminhou. em meio

Iisico e em mídia eletrônica. o Acórdão n° 2.461 /2015. o própri o Parecer Prévio e

respectivo Relatório. além do voto do Eminente Min istro Relator. A ugusto Nardes . A

documentação referida foi recebida no Congresso Nacional em 14/1 0/201 5.

Mediante despacho do Presidente do Congresso Nacional. de 20/10/201 5.
foi concedido o prazo de 30 dias. prorrogáveis por mais 15. à Senhora Prcsidcnta da

República. para se manifestar sobre as conclusões do TCU constantes do Parecer
Prévio.

Recebida a manifestação da Senhora Presidenta da República. por

intermédio do Av iso na 525. de 14/11 /2015. da Casa Civil. o processado rói enviado a

esta Comissão. para aprec iação e emissão de parecer. nos termos do art. 166. § I " da
CF.

As contas apresentadas pela Senhora Presidenta da República (volume com

752 páginas). o Parecer Prévio do TCU e respectivo Relatório (vo lume com 906
páginas) e a man ifestação presidencial ao Congresso Naeional (vo lume com 49

pág inas ) e respectivos documentos anexos estão disponíveis para consulta no sítio da
CM a I na internet.

Não constaram do material inic ialmente disponibilizado. porque não fora

enviados pelo TC U. o inteiro teor do TC 005.335/201 5-9 e respectivos apcnsr s.
compreendendo ofícios , notas técnicas. pareceres jurídicos. bem com o a manif estaç. o

de cada Mini stro Relator. na votação da matéria.

I Disponível em : hllp ://w\\' w,Çílmara.gov .hr!nn lQ{IS iCtlCS Wçh/ lichadd ramitm::lo·)idProposicao=6195 I5. Acesso em
23/Nov/20 15.
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Tais docume ntos são essenciais à formação do processo. não somente para

propiciar uma visão de conjunto aos nobres pares. eletivos j ulga dores das contas

presidenciais . mas especialmente em respeito ao devido processo legal. Ademais. têm

direito de acesso à ínteg ra dos docum entos. em todas as fases do processo. tanto o

interessado direto (Prcs identa da República). quanto a soc iedade. destinatária final da
atuação do Estado e. por isso. a maior interessada na regular fiscali zação.

Para suprir essa lacun a. a pedido desta Relatoria, a Senhora Senadora Rose

de Fre itas. President a desta Co missão. dirigiu ao TCU o Oficio n° 204/20 15/CMO. de

19/1 1/201 5. solicitando o inteiro teo r. em meio magnétic o. do citado TC

005.335/2015-9. Essa solicitação foi respondida por meio do Avi so n° 1418-GP/TCU.

de 10/12/2015. cujos documentos foram disponibil izados no mesm o dia no sít io da

Co missão.

De início. destaca-se que os documentos constantes dos autos são densos e

riCOS em informações. análi ses técnicas. tabelas e gráficos. todos aptos a oferecem
ampla visão da gestão e dos resultados obtidos pelo Governo r ederal no exercício de

2014. Esses su bsídios são indispensáveis para o conscienci oso j ulgamento das contas

da Presidenta da República.

Fomos designados Relator da matéria pela Excelentíss ima Senhora

Presidenta desta Comissão. Senadora Rose de Freitas (PMDB/SE), por meio do Ofici o

n° 169/20 15-CM O.

Acolhemos a missão. entendend o ser da mais alta responsa bilidade . Não

nos furta remos a en frentar plenamente a matéria.

Estamos conscientes de que esse é um debate de interesse da União. mas

não só . Cresc e nossa responsabilidade. na medida em que toda a discussão que nosso

Relatório levant a pode ter repercussão em cada Estado. em cada Município, em toda a

Federação. e tem a aptidão para estabe lecer precedent e para o próprio Congresso

Nac ional em j ulgamentos futuros,

A posição man ifestada pelo TCU. em relação às Contas de 20 14,
representa. sem dúvida. uma inflexão na conduta histórica daquela Corte. Afinal,
apenas por uma única vez, até o presente mom ento. o Relator das Co ntas naqu ele
Egrég io Tr ibunal havia opinado pe la rejeição das contas presidenciais (no caso. e

1936. no Governo Get úlio Vargas). Na ocasião. no entanto. o Parecer restou derrota

Abre-se. assim. oportunidade rara ao Parlamento para debater mais a fund

a questão. É o que faremos!
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1.2 Dever de Prestar Contas

Prestar contas é próprio dos regim es democráticos. Presta contas todo
aquele, pessoa fisica ou juríd ica. pública ou privada. que utilize, arrecade, guarde.

gerencie ou adm inistre dinheiros. bens e valo res públicos ou pelos quai s a União

responda, ou que, em nome desta. assuma obrigações de natureza pecuniária. É dizer:
qualquer gestor de bens ou valores públicos e ainda aque les que derem causa a perd a.

extrav io ou outra irregul aridade de que resulte prejuízo ao er ário público deve prestar

contas .

o Presidente da República inclui-se nesse rol. embora em situação bastante

di ferenciada.

No modelo presidencia lista. o Presidente da República exerce as funções de

Chefe de Governo e Chefe de Estado. No primeiro caso. é mandatário respo nsável por

toda a administração federal, na es fera do Poder que comanda; no seg undo. é o

repre sentante máximo da Nação j unto a órgãos , eventos, nações estrange iras e

organismos internacionai s.

Sob re ambas as funções deve prestar contas ; deve demonstrar o regular e

devido exercício das nobres funções que lhe são cometidas pelo voto popular. As
contas. certamente em razão da honorabilidade do cargo. devem ser prestadas

diretamente ao Congresso Naciona l. órgão político por natureza. pois integrado por

representantes de toda s as camadas da soc iedade.

Logo, é o resultado do debate de id éias, aspirações e visões dos legítimos

representantes do povo que dará fecho ao julgamento. para dizer se o ocupante do mais

alto pos to da República procedeu como devia e. ainda. como pro meteu.

Dito isso. parece não se coadunar com a fina lidade pretendida pela

Constituição a verifica ção, no caso do Presidente da República, do mero encon tro de

números. do acerto de balanços. da regularidade orça me ntária, e demais aspectos

ligados ou sob a responsabilidade direta dos ordenadores de despesa em cada órgão ou
entidade da administração pública.

o foco da decisão deve ser o desempen ho do ocupante do cargo
presidencial à frente daquelas funções, tanto administrati vas. quanto representativa .

numa visão conjunta e integrada. São os números. mas também a eficiência. 1

submissão aos planos e programas regularmente aprovados. a prob idade. ,

desenvoltura, a ética e a honradez com que as exerceu , bem assi m o respeito que deu
às norm as.

Página 7 de 2·L
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Nessa linha de racioc ínio. as con clusões ofertadas pela Egrégia Corte de

Contas na forma de parecer prévio podem , e até devem, influenciar. Porém , jamais

devem ser decisivas. porque o parecer ofe rece apenas uma perspectiva das "contas" do

Chefe do Executivo. ou seja. aquela relacionada aos aspectos técnicos. co ntábeis c

legais. certamente re levantes no co njunto da responsabilidade presidencial , mas nunc a

defin itiva, porque parcial em relação ao co nj unto a ser aprecia do .

Isto porque. como é cediço. o Presidente da República não é respons ável ,

diretamente . por orde nação de despesa e elaboração de balanços. o que. de certa

forma, mitiga a importância das minúcias contábeis. A re flexão cong ress ual no

julgamento deve ser a ínteg ra da conduta da Presidenta no exercíc io da Presidência em

20 14. por isso o veredito é essen cialmente poli tico.

Na dicção do sa udoso e festejado administrativista Hely L. Meirelles 2
• in

verbis:

Responsabilidade político-administrativa é a que resulta da
violação de deveres éticos e funcionais de agentes politicos eleitos,
que a lei especial indica e sanciona com a cassação do mandato.
Essa responsabilidade é independente de qualquer outra e deriva de
infrações po/itico-administrativas apuradas e julgadas pela corporação
legislativa da entidade estatal a Que pertence o acusado, na forma
procedimental e regimental estatuida para o colegiado julgador. (itálico
original)

Em outra oportunidade . disse mais o respeitado mcstrc':

o dever de prestar contas é decorrência natural da administração
como encargo de gestão de bens e interesses alheios. Se o
administrar corresponde ao desempenho de um mandato de zelo e
conservação de bens e interesses de outrem, manifesto é que quem o
exerce deverá contas ao proprietário. No caso do administrador
público, esse dever ainda mais se alteia, porque a gestão se refere
aos bens e interesses da coletividade e assume o caráter de um
múnus público, isto é, de um encargo para com a comunidade. Dai o
dever indeclinável de todo administrador público - agente politico ou
simples funcionário - de prestar contas de sua gestão administrativa, e
nesse sentido é a orientação de nossos Tribunais.

1 MEIRELLES. Hcly Lopes. Direito municipal brasileiro. 16. ed.• atual. por Márcio S. Reis c Edgard N. da
Silva. Silo Pau lo - Malheiros, p ágs. 804/805.

J MEIRELLES. Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed.• atua l, Eurico de A. Azevedo. Délcio B.
"deixo c José E. Burle Filho. São Paulo - Malheiros. 2000. p ágs, 100/101.
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Aliomar Baleeiro4 soube bem definir a existência de ambos os aspect os.
técnico e polític o. e a difi culdade de sopesar os respectivos valores na condução dos

gastos públ icos:

Em todos os tempos e lugares, a escolha do objetivo da despesa
envolve um ato político, que também se funda em critérios políticos.
Isto é, nas ideias, convicções, aspirações e interesses revelados no
entrechoque dos grupos detentores do poder. Tanto mais lúcidos,
cultos e moralizados sejam os governantes quanto mais
probabilidades existem de que se realiza aquele cálculo da máxima
vantagem social.

Isso põe em contraste o aspecto político e o aspecto técnico da
despesa pública. A despesa pública deve ser encarada sob esse duplo
aspecto.

À luz do primeiro , o político , delibera-se o que deve ser objeto da
despesa pública, isto é, que necessidades humanas de caráter
coletivo devem ser satisfeitas pelo processo do serviço público .
Assentada a deliberação nesse ponto preliminar cumpre investigar o
aspecto técnico: como obter o máximo de eficiência e de conveniência
social com o mínimo de sacrifício pecuniário correspondentes. Ou
como desse sacrifício se poderá esperar o maior rendimento de
proveitos para a comunidade politicamente organizada. É a tarefa dos
técnicos.

Determinar quais as necessidades dum grupo social a serem
satisfeitas por meio do serviço público, e, portanto, pelo processo da
despesa pública, ressalvada a hipótese de concessão, constitui
missão dos órgãos políticos e questão essencialmente política. Se o
país for dominado por uma elite rica e requintada, esta exigirá do
governo , provavelmente , construções de luxo e obras de conforto ou
embelezamento.

Se as circunstâncias mudam, e, nesse país, devido á natural
evolução democrática ou graças a reformas especif icas, como, por
exemplo, a efet ividade do sufrágio universal, as massas humildes
conseguem a partilha do poder político, as despesas públicas se
dirigirão para a construção de hospitais, maternidades, postos de
puericultura, escolas primárias e outros serviços, que, de modo geral,
correspondem aos interesses do proletariado. Não será difícil que,
excessivamente cortejadas , essas massas provoquem ondas de
demagogia e, em consequência , despesas adiáveis .

Forçoso concluir. pois. que o que importa ao Congresso Nac ional ao jul ,

as contas é o conj unto da performance presidencial dentro do exercício objeto
apuração. nos aspectos técnicos, mas também e especialmente nos políticos.

4 BALEEIRO. Aliomar. Uma introdu ção à ciência das finanças, 14. ed. rcv. e atual. por Flávio l3auerNovel 1. 

Rio de Janeiro: fore nse. 1996. p. 70.
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Analisamos em profund idade o alentado Parecer Prévio ofertado pelo
Egrég io Tribunal de Contas da União. a quem rendemos nossas homenagens. aos seus
Eminentes Ministros. e também a seu competente corp o funcional.

Por oportuno. merecem também a nossa lembrança e nossa homenagem os

serv idores do Poder Exec utivo. Olhando a colossal quantidade de docum entos
produzidos imagina-se quão relevante e penosa são as decisões que a cada novo dia

devem ser tomadas e por eles implementadas. Para essa elaboração. inclusive por
deve r de oficio. foi fundamental a atuação da Controladoria-Geral da União. que tem
dese nvolvi do um trabalho muito eficaz.

Detivemo-nos. ainda no aspecto técnic o, nas exten sas e percucientcs peças
de defesa ofertadas. no Tr ibunal e aqui no Congresso Nacion al. pela Senhora
I'residenta da República. que também merece nossa deferência. Doc umentos
certamente produzidos pelo j udicioso trabalho dos abnegados integrantes da
Advocacia-Geral da União (AGU) , com a colab oraçã o do eficiente e preparad íssimo
corpo técnico do Poder Executivo. Neste último caso, não apenas aqueles integrante s
da Secretaria de Orçamento Federa l. do Banco Central do Brasil. e dos Min istérios da

Fazenda e do Planej amento. mas também de todos os demais órgãos e ministérios.
porque dignos. também. do nosso reconhecimento e respeito.

Tivemos. ass im. condições de chegar às nossas próprias conclusões quanto
às questões controvert idas.

Portanto. em respeito ao debate públic o, aos interesses da Nação, à
ansiedade política. nosso trabalho revolve não só as questões técnicas e legais
atinentes a cada apontamento do TCU. mas discute em essência, preliminarmente. a
análise jurídica do procedimento (aspecto form al) e o teor da matéri a que o Parlamento
bras ileiro precisa e deve anualmente julgar.

Antes. porém. mister lembrar que. pela primeira vez. sob a correta luta da
Presidenta Rose de Freitas. este Colegiado abriu espaço para a irrestri ta ampla defesa e
o contraditór io. Nesse sentido. até por dever do Parlam ento. cumpre-se rigorosamente
a Constituição Federal, segundo a qual aos litigantes, em processo j udicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5°. LV).

O regramcnto básico quanto à prestação de contas pelo Presidente dr
Repúbli ca encontra-se estabelecido no corpo da Constituição Federal. Logo, é preciso
analisar se o arcabouço regimental atend e ao entendimento jurisprudencial do STF
sobre a matéria. de modo a cumprir o due process of law (devid o processo legal).
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Igualm ente. é prec iso analisar se o procedimento adotado. que redundou no
Parecer Prévio ofertado pelo TCU. bem assi m seu con teúdo. conformam-se com li

Carta Politi ca.

Antes dessa análi se. um breve sumário do conteúdo do abundante e bem

elaborado Relatório que aeompanha o Parecer Prévio.

2 SÍNTESE DO RELATÓRIO DOTCU

2.1 Desempenho da economia brasileira em 2014

o grá fico abaixo ilustra o comportame nto mensal da inflação verificada em

2013 e em 20 14. consoa nte a métrica oficial adotada pelo governo federal (Índice de

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. apurado pelo IBGE. e que mede o consumo das

famílias com renda de até quarenta salários mínimos).

Gráfico I - Evolução do índice de inflação (IPeA) em 2013 e 2014
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A meta ofic ial de inflação, atualmente de em 4.5% a.a .. com margem de 2

p.p. para menos ou para mais. é determinada pelo Conselho Monetário Naciona l. com

base no IPCA. O monitoramen to da meta. bem como a execução das politicas
necessárias a esse des ígnio , competem ao Banco Central do Brasi l (BCB). Em 2014. a

taxa acumulada foi de 6.4 1% a.a.. próxima. portanto. ao teto estipulado. e superior ,

índice verificado em 20 13. de 5.91% a.a.

A taxa de crescimento do emprego formal em 2014 teve redução em rclaçí )
ao exercício anterior. seguindo tendência verificada nos últimos anos . Ao final dc
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20 14, a pro porção de desocupados entre os economicamente ativos foi de 4,3%,

idênt ica à observada no fim de 20 13.

Os rendimentos médi os reais mensais recebidos pelos trabalhadores. de

2009 a 201 4. registram constante elevação na renda do trabalhador. No tocante à

últi ma variação. o rendimento médio real rece bido em dezem bro de 20 14 (R$

2.705.63) foi superior ao verificado em dezembro de 2013 (R$ 2.650,75).

A produção dos bens e serviços do país em 20 14 atingiu R$ 5.5 tri lhões.

com variação de 0. 1%. em term os reais (descontada a inflação). em rela ção ao PIB de
2013 . cujo crescimento rea l havia sido de 2,7%.

Gráfico 2 -Produto Interno Bruto - 2002 li 2014
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Na co mparação com os outros dezenove países que compõem o G20 . o

Bras il superou ape nas a Itália. cuja economia recuou 0.4%, e o Japão. com
crescimento nulo. No grupo dos Brics (Bras il. Rússia, Índ ia, China e África do Sul).

que reúne as maiores economias emergentes do mundo, o PIB do Brasil ficou abaixo
do indicador da China (7.4%) e da Índia (7.2%) .

A despesa do consum o da administração pública ao longo de 20 14

aumentou 1.3%. inferi or ao ano de 20 13. quando foi registrado crescimento de 2.2%.

A Formação Bruta de Capita l Fixo (FBC F). que em 20 13 registrou

crescimento de 6.1 %. no exercício de 2014 teve queda de 4,4 %. em função.
prin cipalmente, da redução da produção interna de máquinas e equipamentos.
importação de bens de capital. e a inda em decorrência do baixo des empenho do set r

da construção civil.
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As ex portações recuaram I, I%. com maior retração na indústria

automo tiva , embarca ções e estruturas flutuantes, álcool e ou tros biocombustíveis. As

importações tiveram queda de 1,0%, principalmente diante da menor aquisição de

máquinas e equipamentos, indús tria automotiva. inc lusos peças e acessórios. e

gasolina auto rnotiva ,

A arrecadação federal de 20 14 a lcançou a ci fra de R$ 1,22 tr ilhão, o qu e

representou crescimento nominal (não descontada a inflação) de 4,85% em relação a

20 13. Entretanto, ante a evolução dos preços no período, verificou-se queda rea l de

1,91% .

Como o 1'18 cresceu 0. 15% em termos reai s. a carga trib utária federa l

passou de 22.5 5% em 20 13 para 22.09% do 1'18 em 2014 .

2.2 Polítiea Macroeconômica

2,2,1 Pol ítica fiscal

A Le i de Diretrizes Orçamentá rias para 2014 (LDO 2014 ). Lei n"

12.919/201 3, estabeleceu meta de resultado primário para a União de R$ 11 6,07

bilhões. a ser ati ngida no âmbito dos Orça mentos Fiscal e da Seguridade Social (a

meta estabelecida para o Program a de Dispêndios G lobais - r DG, co ncernente às
estatais fede rais independentes. foi igua l a zero). Não obsta nte. essa me ta poderia ser

reduzida até o montante tota l de desonerações de trib utos e de gastos re lativos ao

Programa de Aceleraç ão do Crescimento (I'AC), consoante a atua lização do texto da

LDO 2014 pela Lei n° 13.0531201 4.

O montante das despesas executadas no âmbito do I'AC em 20 14 foi de R$

57,7 bilhões, e o das desonerações, de R$ 104,0 bilh ões, Com isso, a meta para 2014

teve valor final de R$ 45.6 bilh ões de déficit

No âmbito do governo cen tral. a receita pr imá ria líquida de transferências a

es tados e municípios a lcanço u o montant e de R$ 1,01 trilhão (equiva lente a 18.4% do

PIB em valores correntes, ante 19,2% observados em 2013). Quanto à despesa

primári a, o montante fo i ampliado em relação ao exerc íc io anterior, a lcança ndo o tota l

de R$ 1,03 trilhão, ou 18.7% do PIB , contra os 17.7% verifica dos em 2013 .

Co nsiderando tod os esses valores , a União apresentou, ao final db

exercicio, défici t primá rio de R$ 22,5 bilhões. equiva lente a 0.4 1% do PIB, va lo

inferior em R$ 138.6 bilhões à meta inicialmente fixada na LDO 2014, mas

co ntemplado na sistemá tica determinada pela Lei 13.053/2014,

Página 13 dc 24.
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2.2.2 I'olíticas monetária e creditícia

Nos termos do Decreto 3.088/ 1999. considera-se cumprida a meta de
inIlação quando a variação acumulada do índice. relativa ao periodo de janeiro a
dezembro. situar-se na faixa do interva lo de tolerânci a (2.5% - 6.5% a.a.). Em 20 14. a
variação do IPCA alcançou 6.4 1% a.a.. consi dera ndo-se cumprida. portanto. a meta de
inIlação para o ano ca lendário.

o Relatório do TCU pontua que a política de repressão dos preços
monitorados ou administrados pelo setor público que interferem no IPCA. ao invés de

um rea linhamento mais constante com as condiç ões de mercad o. resulta em abrupta
elevação desses preços em algum momento. Isso explicaria em parte a ineficácia da
política monetária no exercício, em vista da tendência de alta da inflação mesmo ante a
elevação da taxa básica de ju ros.

As operações de crédito do sistema financeiro às pessoas fís icas e jurídicas,

em 20 14. com recursos lívres e direcionados (provenientes de depósitos compulsórios
e programas governamentais), alcançaram o montante de R$ 3,02 trilh ões . equiva lente
a 54.6% do PIB. Em 20 13 o volume alcançou R$ 2.7 1 trilhões (52,5% do PIB à
época).

o setor privado absorveu 93.15% do tota l das operações de crédito. com R$
2.81 trilhões . O saldo das operações de crédito dos gove rnos estaduais e municipais foi
de R$ 11 3.07 bilhões em 2014 . contra um valor de R$ 82,53 bilhões em 20 13
(aumento de 37%).

2.2.3 Dívida pública

Entre os indicadores oficiais de estoque de dívida pública adotados pelo
gove rno federal. destaca m-se os seg uintes:

• Dívid a Bruta do Govern o Geral (DBGG): apurada pelo Bacen , abran ge

União. estados. Distrito Federal e municipios. Aumentou R$ 504,5 bilhões
em 20 14. chegando a R$ 3.252.5 bilhões ou 58,9% do PIB. com
crescimento de 5.6 p.p. em relação a 2013 (53,3% do PIB);

• Dívida Líquida do Setor Público (DLSP): tam bém apurada pelo Bacen,
abrange o endividamento líquido do setor públ ico não financeiro junto ao
siste ma fi na ncei ro (público e privado), ao setor privado não financeiro e ao
resto do mund o. Inclui os governos federal , distrital, estaduais e municipal:
o Bucen, a Previdên cia Social e as empresas estatais. com exclusão da
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Petrobras e da Eletrobras. A DlSP ereseeu R$ 256.8 bilhões no exercício.
atingi ndo R$ 1.883.1 bilhões ao final de 2014. ou 34. 1% do 1'113 . O governo
federal aumentou o endividamento líquido. com variação de R$ 182.3
bilhões em 20 14; o endividamento líquido dos demais entes passou de R$

606.9 bilhões. em 20 13. para R$ 686 .5 bilhões. em 2014;

• Divida Consolidada Líquida (DCl) da União: apurada pela Secretaria do
Teso uro Nac ional (STN), representa, em essência. o montante total.
apurado sem dupli cidade. das obrigações financeiras assumidas pela União.
com a dedução dos haveres financeiros (disponibilidades de caixa.
aplicações financeiras e outros) . Alcançou o total de R$ 1.35 trilhão. com
cresci mento de R$ 232,4 bilhões entre dezem bro de 2013 e dezembro de
20 14 (resultado da expansão de R$ 89.3 bilhões de ativos e de R$ 321.7
bilhões de passivos).

2.2.4 Relações ccon êmico-financeiras com o exterior

. As exportações brasileiras em 20 14. no total de US$ 225.1 bilhões.
sofrera m retração de 7% em valor. pela média diária. se comparadas a 2013.
Consi derando os índices de preços. a retração foi de 5.3%. A quantidade exportada em
volume sofreu redução de 1.8% em relação a 20 13.

Já as importações sofreram decréscimo de 4,5%. comparadas a 2013.
considerando a média diária. passa ndo de US$ 239.7 bilhões para US$ 229.0 bilhões
ifree 011 board - rOB).

Quanto ao balanço de pagament os. o resultado foi de superáv it de US$ 10.8
bilhões em 20 14. A balança comercia l apresentou défic it de US$ 3.96 bilhões no
ence rramento do exe rcíc io. ante os superávits de US$ 2.6 bilhões registrado em 2013 e
de US$ 19,4 bilhões em 20 12.

A taxa de risco-país. representada pelo indicador EMBI+ iEmerging
Markets Bond Index Plus, ou Índice dos Bônus de Mercados Emergentes). compara a
diferença entre a taxa de j uros cobrada pelo mercado financeiro para títu los públicos

de um conjunto de 2 1 paíscs emergentes, em relação à taxa dc juros dos papé is dos
Estados Unidos da América (EUA) . O indicador busca dimensionar se o risco de se
fazer negócios em um determinad o país é mais ou menos elevado.

O risco de investir nos chamados Brics (China. Bras il. Rúss ia. Índia e
África do Sul) subiu no fim de 2014. com o risco Brasil ating indo o patamar de 3 18
pontos.
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2.3 Planejamento, Orçamento e Gestão Fiscal

2.3.1 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

o projeto da LDO 20 14 (PLN 2/2013) encaminhado ao Congresso Nacional

não continha anexo especí fico de prioridades e metas, a exemplo do ocorrido nos
exercícios de 20 12 e 2013 . As prioridades para 20 14 foram abordadas no art. 4° do

projeto. correspondendo ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e ao Plano
Brasil scm Miséria (PI3SM).

Não obstante. o Relatório do TCU assevera que, pelo fato de o Poder
Executivo ter autonomia para. a qualquer tempo. incluir ou excluir ações nesses dois
conj untos prioritários. bem como pela ausência de detalhamento das respectivas ações
orça mentárias. a definição de metas e prioridades. nesses termos, não atend eria aos
requisitos constitucionais.

Assim, o TCU considerou como irregularidade a ausência do rol de

prioridades da administração pública federal. com suas respectivas metas. no PLDO
20 14. em vista do disposto no art. 165. § 2°. da Constituição. c recomendou à Casa
Civil e ao Minis tério do Planejamento que os projetos de LDO seja m apresentados
inclu indo esse rol. Essa ressalva será tratada em tópico especí fico neste Relatório.

2.3.2 Lei Orçament árta Anu:tl- LOA

Previsão e Arrecadação da Receita

A arrecadação das receitas relativas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Socia l (OFSS) foi de R$ 2.27 trilhões em 20 14. ante a previsão. na LOA. de R$ 2.58
trilhões (realização de 12.2% abaixo da prevista). Descontando-se o valor de R$ 555.0
bilhões. correspondentes ao refinanciamento da dívida pública federal, a receita
realizada fica reduzida a R$ 1.71 trilhão.

A arrecadação líquida das receita s correntes. excluindo-se operações
intraorçamentárias e deduções. alcanç ou R$ 1,24 trilhão. representando aumento de
1.94% relativamente ao ano anterior (arrecadação de R$ 1.22 trilhão).

No que concerne à recuperação de créditos tributários. ao final de 20 14 o
montante ainda não reavido pela União atingiu R$ 2.55 trilhões. composto pelos
seguintes itens: R$ 1,45 trilhão de créditos inscritos em dívida ativa; R$ 995,3 bilhõ s
de créditos com exigibilidade suspensa; e R$ 11 0.1 bilhões em parcelamentos
créditos não inscritos em dívida ativa.
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Despesas

Em 20 14, foram autorizadas despesas da ordem de R$ 2.608 tri lhões para
os OFSS. contadas as alterações decorrentes de créditos adicionais. As despesas
empenhadas corresponderam a 88% do valor total autorizado. No âmb ito do
Orçame nto de Investimento (O I), as empresas estatai s realizaram investimentos no
valor de R$ 95.5 bilhões. correspondentes a 86% da dotação final auto rizada.

Em comp aração a 2013 . o valor empenhado em 2014 apresentou
crescimento de 12%. No entanto. o valor empe nhado de despesas discricionári as.
incluindo o PAC e emen das parlamentares. diminuiu 9% (apenas as despesa s do PAC,
especificamente. diminuíram 20%) .

Execucão das despesas decorrentes de emendas parlamentares individuais

A exec ução orçamentária das ações decorrentes de emendas individuais
alcançou R$ 6.14 bilhões em 20 14. ou 94.3% do montante de execução obr igatóri a.
Desse total empenhado. R$ 5.94 bilhões (oram inscr itos em restos a pagar não
processados ao final do exercíei o.

Quanto à destinação das emendas a ações e serviços púb licos de saúde.
foram executadas despesas no valor de R$ 2,9 1 bilhões, correspondentes a 47.4 % do
total realizado (R$ 6.14 bilhões) e a 44,7% do monta nte obrigatório após
contingenciamento (R$ 6,5 1 bilhões) .

Por sua vez. a execução financeira alcançou somente 2.0% do valor
obrigatório (R$ 0, 15 bilhão). Apesar de os restos a pagar poderem ser considerados
para fins de cumprimento da execução financeira obrigatória. até o limite de 0.6% (~

4° do art. 52 da LDO 20 14). o exercício de 20 14 roi o primeiro em que vigorou a
obr igatoriedade de exec ução das ações decorrentes de emendas individuais. a e
legislação não era clara a respeito da possibilidade de se utilizar o estoque de restos a
pagar com esse intuito. Por essa razão. não houve pagam entos remanescentes de anos
anteriores computados a esse título.

A Secretaria de Orçamento Federal (SOF) informou ao TC U que a
insufi ciência da execução orçamentária de eme ndas individuais decorreu. entre outros

fatores. da não aprovação, no prazo legal. dos PLNs 10/2014 e 11120 14. referentes a
créditos adiciona is, nos valores respecti vos de R$ 15,9 milhões e R$ 20.6 ilhões.
Esses projetos visava m o remanej amento de programações com impe " entos
técnicos insuperáveis.
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Despesas por funcão

Considerando apenas as despesas primárias. a composição das despesas da
União entre suas di ferentes áreas de atuação pode ser expressa conforme o gráfico a
seguir.

Gráfico 3 - Composição da s despesas primárias por função - 2014
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Com excl usão das despesas financeiras, as despesas com as funções
Previdência Social (39% do total). Encargos Especiais (23%), Saúd e (7%), Educação

(6%) e Assistência Social (6%) são as de execução mais representativa,
correspondendo a 82% do montante empenhado.

Despesas com pessoal

As despesas empenhadas com pessoal c encargos SOCIaIS da União
cresceram 8% em 2014 , em relação a 2013. As despesa s desse grupo são comp ostas.
em sua maior parte, de gastos com vencimentos e vantagens fixas, aposentadorias.
reformas e pensões (88% do tota l).

Comparando-se com os valores do exerCICIO anterior, os órgãos que
apresentaram maior aumento na execução da despesa com pessoal e encargos foram o
Conselho Nac ional de Justiça. o Min istério do Esporte e o Ministério
Desenvolvimento Social c Combate à Fome. com acréscimos de 35%, 24% e 23%
respectivamente.
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Outras despesas correntes

Em 2014. as despesa s da União com terceirização somaram R$ 23.7
bilhões. equ ivalentes a 10% do gasto com pessoal e encargos sociais no exercíeio.
Comparativamente a 20 13. essas despesas cresceram 12%. e os órgãos com
cresc imento mais significat ivo foram o Ministério da Ciência e Tecnologia (62%). a
Justiça Eleitoral (53%). o Ministério da Cultura (3 1%) e o Ministér io da Pesca e

Aquicultura (30%).

No âmbito dos Ministé rios do Esporte. do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome. da Pesca e Aquicultura e do Turismo. as despesas com terceirização
superaram a despesa com pessoal do respectivo órgão.

Invest imentos

Houve queda de 16% em 2014. em relação aos valo res empenhados em
2013 no grupo de despesa "in vestimentos". No tocante a invest imentos federais. as
funções em que se realizam maiore s montantes de inves timentos são Transporte.
Educação, Defesa Nacional e Saúde. cujos empenhos representaram 66% do total.

Da dotação tota l de investimentos para 20 14. 68% foi empenhada no
exe rcíc io. e aprox imadamente 6 1% foram inscritos em restos a pagar não processados.

À exceção das funções Defesa Naciona l e Transporte. nos demais casos a
proporção de despesas inscritas em restos a pagar não processados foi superior Ú

liquidada no exercíc io. Esse quadro tem se repetido ao longo dos anos. com o
consequente aumento no estoque de restos a pagar relativos a investimentos.

Transferênc ias voluntár ias e para o setor privado

Foram empenhados pela União. em 20 14, R$ 4,6 bilhões em transferências
a entidades sem fins lucrativos. correspondendo a um aumento de 7% em relação a
20 13.

O órgão que mais descentralizou recursos para o seto r privado sem fins
lucrativos foi o Ministério da Educação. com repasses da ordem de R$ 3 bilhões.
equiv alentes a 65,9% do total. Desse montante. 84.7% correspondem à ação "A poio ú

Formação Profissional e Tecnológica". sob responsab ilidade do Fundo Nac iona l de
Desenvolvimento da Educação (FN DE). com transferências principalmente em favo
do Serviço Nac ional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Nacional d
Aprendizagem Comercial (Senac). A referida ação visa à oferta de bolsas par:
formaç ão de estudantes e trabalhadores e ao financiam ento da educação profissional e
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tecnológica. em decorrência da institu ição do Programa Nac iona l de Acesso ao Ensino

Técnico e Emprego (Pronatec) .

Ap uração da Ap licação dos Mínimos Co nstitucionais em Saúde e Educação

A Le i Co mplementar n" 141/2012 estabelece que a União deve apl icar

anual mente. em ações e serviços públicos de saúde, o correspondente ao valor

empenhado no exercício anterior. acrescido de. no mínim o. o percentual

correspondente à variação nominal do P1I3 do ano anterior ao da LOA.

A União empenhou. em 20 13. aproximadamente R$ 83 bilh ões em ações e

serviços públ icos de saúde. e a variação nomin al do PIB foi de 10,3%. Com isso. o

valor mínimo para execução em ações e serviços públicos de saúde em 20 14 deveria

ser de R$ 9 1.6 bilhões. O relatório aprese ntado pelo Executivo ao TCU demonstrou

empenhos de R$ 91,8 bilh ões, suficientes. portanto, para dar cumprimento à regra.

De acordo com o art. 2 12 da Constituição. a União deve aplicar.

anualmente, no mínim o 18% da rece ita resultante de impostos e tran sferências na
man utenção e desenvolvimento do ensino (M DE) . O quadro seguinte ev idencia a

execução das des pesas da União com MDE. com as respecti vas deduções. indicand o

ter havido o cumprimento da disposição consti tuc ional.

T a bela 1 - Receitas e Despesas relativa s a Manuten ção e Desenvolvimento do Ensino 

2014 (em RS milhares)
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(I) Fonte: Siafi Gerencial.

li>Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Dezembrode2Q14- Secretaria do Tescerc Nacional.
li>ÚlfTespondem àquelas efetivamente descentralizadas no período.

Restos a pagar - Execucão em 20 14

Diferentemente do que vinha sendo apontado nos relatóri os e pareceres do

TCU sobre as con tas do Governo da Repú blica. que alertavam sobre a representativa
inscrição de valores em restos a pagar. em 20 14 hou ve um crescimento modesto (40/<)
em re lação ao inscr ito no ano anter ior. Ainda ass im. o montante de restos a pag

tra ns feridos para 20 15 alcançou a expressiva marca de R$ 227 bilh ões.
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No tocante aos restos a pagar processados. o valor inscrito no âmbito do
Ministério da Previdência Social (R$ 14.6 bilhões) correspondeu a 43% do total.
abra ngendo principalmente despesas com beneficios previde nci ários do Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS). Quanto aos restos a pagar não processados. os
Ministérios da Fazenda e das Cidades (sobretudo em razão da exec ução do PAC) são
os órgãos que concentram a maior parte das inscrições. 19% e 15%. respectivamente.

Os investimentos representam a maior parte das despesas inscr itas em
restos a pagar . Inclusive. em 20 14. a dotação inicial desse grupo (R$ 8lA bilhões) foi
inferior ao estoque proveniente de exercícios anteriores (R$ 87.2 bilhões).

O gráfico a seg uir apresenta os valores dos restos a pagar nos último s cinco
anos. No valor referente a cada exercício. estão incluídos os restos a pagar inscr itos c
também os reinscritos (prove nientes de exercícios anteriores e ainda não execu tados).
Nesse sentido. o número representa uma medida do estoque de restos a pagar que . ao
final de cada ano. se transferiu para o exercício seguinte.

Gr áfico 4 - Restos a pagar processados e não processados, ins critos e reinscritos - 20\ O
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2.3.3 Beneficios Tributários, Financeiros e C reditícios

As renúncias de rece itas federai s alca nçaram o montante de R$ 302.3
bilhões em 20 14. assim distribuidos: R$ 195.3 bilhões de beneficios tributários. R$
58.6 bilh ões de bene ficios tribut ários-previdenci ários e R$ 48A bilhões dc beneficios
financeiros e creditícios.

Além disso. foram instituídas novas desonerações tributárias, cujr
estimativa de impacto na arrecadação em 20 14 alcan çou o montante de R$ 2.6 bilhões.
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Para os exercícios seguintes, a est imativa do impacto dessas desonerações é de R$
39,8 bilhões em 2015 e de R$ 43,9 bilhões em 20 16.

A segui r, demonstra-se a evolução da carga tributária federal e da renúncia
tributária e previdenciária federal , aferidas em relação ao I'IB do respectivo exercício.

Observa-se uma trajetória ascendente da renú ncia em percentual do 1'18 no período de
20 II a 2014, enquanto que a carga tributária federa l apresenta declínio no período, à
exceção do ano de 20 13.

Gráfico 5 - Carga tributária federal e renúncias t r ibutárias e previde nciá rias (em
percentua l do PIB)
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O valor total das renúncias tribut árias e previdenciárias representa 33% dos
gastos totais nas funções elencadas. Em algumas dessas funções, a participação da
renúnci a é especialmente elevada. como em Habitação (98%). Indústria (92%) e
Comércio e Serviços (90%).

Com relação aos beneficios previdenciários, ver ificou -se elevação

significativa (cerca de 227%) dos valores renunciados entre 2010 e 2014. com
destaque para os itens "Simples Nacional" e "Desoneração da folha de salários".
Apenas em 2014, houv e incremento de 31% no total da renúncia previdenciária em

comparação com o exercício anterior.

O total da concessão de beneficios financeiros e cred itícios em 2014 foi de
R$ 48,4 bilhões. evidenciando decréscimo de 23% em relação a 20 13.
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FNO e FCO) . Fundo de Financia mento do Ensino Superior (F IES) e Custeio

Agropecuário.

Por outro lado. tiveram vana çao negativa também superior a R$ 500

milh ões: Prog rama de Estímulo à Reestruturação e ao Sistema Financeiro Nac ional

(PROE R). Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Fundo Nacional dc

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FN DCT). Equalização do Pronafi'FGPAF.
Fundo de Desenvolvimento do Nordes te (FNDE) e Fundo de Desenvolvimento da

Amazônia (FDA).

Beneficios Tri butários e Creditícios referentcs ao even to Copa 2014

A rea lização da Copa do Mundo Fifa 2014 no Brasil exigiu a assunção de

compromissos pelos governos federal. estaduais e munic ipais peran te a Fédération

Internationaie de Football Association (Fifa), com vistas à construção de estádios de

futebo l c à melhoria da mob ilidade urbana. dos aeroportos. das telecomunicações. da

infraes trutura do turi smo c da segurança públi ca.

A projeção dos beneficios creditícios para o evento correspondcu, em 2014.

ao valor de R$ 302 milhões. sendo R$ 127 milhões referentes ao programa Procopa
Turismo. R$ 114 milh ões para as aren as de fu tebol c R$ 6 1 milhões destinados à

mobilidade urban a. Os valores projetados para os benefici os tributário s. por sua vez.
totalizaram R$ 41 2 milhões. Somando os bencflcios tributários c cred itícios. ob tém-se

o montante de R$ 7 14 milhões renunciados no exe rcício. em virtude da rea lização da
Copa 20 14 .

2.3A Gestão fiscal

Na LOA 20 14, previu- se que a rece ita primária atingiri a o montant e de R$

1,33 trilhão. sendo R$ 357.8 bilhões referentes à rece ita do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS). R$ 797 bi lhões referentes às demais rece itas

administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB) e R$ 176.8 bilhões re ferentes às

receitas não administradas pela RFB. Na primeira revisão das previsões de

arrecadação. forma lizada no Decreto n° 8.197/2014. a receita prim ária foi cstimadacm

R$ 1,30 tr ilhão (2. 17% menor que o número inicial).

Ao final, a arrecadação das receitas primár ias em 20 14 atingiu R$ 1.22
trilhão. o que corresponde a 9 1.73% do valor da previsão da LOA.

Como o aumento das receitas correntes em 20 14 foi inferior ao aumento da:

deduções no mesmo período, houve decréscimo, em comparação a 20 13. de 2.2 1% na

rece ita corrente líquida (RCL) . que alcançou o montante de R$ 64 1.6 bilhões.
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Em 20 14. as provisões da dívida ativa e dos créditos tributários em geral

foram atualizadas. No total, os saldos provisionados a títu lo de perdas prováveis
atingiram R$ 1.21 trilhão em 3 1/ 12. o que eorresponde a 47% dos créditos em estoque.

ou 22% do PIB .

O estoque conso lidado de créditos parce lados at ingiu o montante

aproximado de R$ 1i 0.1 bilhões . re fletindo diminuição de 29.74% em relação ao

exercíeio anterior. Em paralelo. a arreca dação total, de cerca de R$ 42.6 bilhões. foi

23.56% superior à registrada em 20 13. Co mo res ultado, o percentual de reali zação da

reeeita subiu de 2 1.98%. em 2013 . para 38.65%. em 20 14.

No período de 2009 a 20 14. o estoque da dívida ativa da União cresceu

73.6% e alcançou R$ IA trilhão. enquanto a respectiva arrecadação teve acréscimo de

32% e atin giu R$ 9.6 bilhões. Não obstante, o Relatório do TCU lembra que a

traj etór ia da dívida ativa da União entre 2013 e 2014 deve ser con siderada sob a ótica

das recentes alta s da taxa Sclic, utilizada para atualização dos valores inscritos.

Execução das Despesas Primárias

Em 2014. houve redução no montante das despesas primárias empenhadas

sem impacto fiscal. em relação a 20 13. Essas despesas, que vinham aumentando sua

participação no eonjunto de despesas prim árias entre 2008 (2. 1%) e 20 13 (5.5%),

representara m 4,3% das despesas primárias empenhadas de 20 14 .

As despesas discricionárias ampliaram-se em 5.6% de 20 13 para 20 14.

incluindo as decorrentes de emendas individuais. Já as despesas obrigatórias foram

fixadas na LüA 2014 em R$ 1.08 tr ilhão e atualizadas posteriormente para R$ 1,12

trilhão.

No que tange a execução orçamentária e financeira das despesas
obrigatórias. 98.0 % da dotação atualizada foram empenhados, 94,2% foram

liquidados. 92.0% foram pagos e 3.8%. inscritos em restos a pagar não processados.

2.4 Ação setorial do governo

O Relatório inform a que a atuação do governo federal em áreas setoriais. no

exercício de 20 14. foi avaliada pelo TCU com base nos instrumentos de rnensuração
de desempenho relacionados aos programas temáticos.

Nesse panorama, dedicou-se especial atenção às informações

instrumentos que demonstram o resultado das intervenções governamentai

(indicadores e metas). As análises realizadas objetivaram aferir a relev ância e a
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suficiência. a validade c a confiabilidadc dos indicadores e das metas constantes no
PPA, bem como a utilidade da cesta de indicadores dos programas temáticos

selecionados para análise.

Assim . na avaliação que subsidia o parecer sobre as contas da Presidência
da República. selecionaram-se 33 programas temáticos do PPA 2012-2015. dos quais
quatorze foram analisados quanto aos indicadores. às metas relacionadas, a objetivos e
à utilidade da "cesta de indicadores". Os outros dezenove foram anali sados apenas em
relação à utilidade da cesta de indicadores, pois tiveram seus indicadores e metas
avaliados no Relatório sobre as Contas do Governo relativas ao exercício de 2013.

Os principais critérios que balizaram a eseolha desse conjunto consideraram
a relevância do programa temático e a materialidade envolvida: a despesa empenhada
em 2014. nos citados programas. somou cerca de R$ 331 bilhões. aproximadamente
44% do total executado pela União na categoria de programas temáticos.

Do total de indicadores componentes dos programas temáticos presentes no
PPA (743). 93 foram selecionados para análise. Desses. 42% apresentaram alguma
falha: observou-se o não atendimento aos atributos relevância e sufic iência em 41%
dos indicadores avaliados. e. com relação aos atributos validade e confiabilidade, 26%
dos indicadores analisados foram rejeitados. Destaca-se, para exemplificar. o programa
"Mobilidade Urbana e Trânsito". que apresentou deficiências em todos os indicadores
selecionados para análi se.

Com relação ao total de metas examinadas (111), 28% foram refutadas.
Quanto aos atributos relevância e suficiência. 23% das metas apresentaram falhas. ao
passo que 20% das metas foram rejeitadas nos atributos validade e confiabilidade.

A análise da cesta de indicadores dos programas temáticos buscou aferir sua
utilidade e completude, ou seja. sc estariam inclu ídos itens capazes de refletir os
resultados da intervenção governamental. em termos imediatos (produtos) e mediatos
(efeitos), em todas as áreas relevantes da política pública explicitada pelo programa
temático.

Quanto ao critério foco (alinhamento dos indicadores com os objetivos).
foram apontadas limitações em 52% dos programas analisados. Com relação ao
equilibrio (presença simultânea das dimen sões eficiência. economicidade. eficácia e
efetividade no escopo medido pelos indicadores). 97% dos programas apresentara
limitações. No critério adequação (relacionado às expectativas dos atores internos
externos), encontraram-se limitações em 73% dos programas.
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Assim. em geral. a análise do TCU aponta que os indicadores dos
programas de governo apresen tam desequilíbr io no tocante ás quatro dimensões
clássicas de desempenho - economicidade. eficiência. eficácia e efetividade. Na
maioria das vezes, os programas não trazem consigo elementos que permitam avaliar o
custo dos programas em comparação com os produtos obtidos. Também foram
registradas situações em que a efetividade não é passível de verificação. sem que.
portanto. o programa consiga demonstrar seu impacto sobre o público alvo.

o TCU verifi cou que. em alguns casos. os indicadores e metas não se
encontravam relacionados aos objetivos dos programas. o que obstaria a utilização
daque les instrumentos para a adequada ava liação da atuação governamental. Esse foi o
caso. por exemplo, dos programas "Agricultura Familiar", "Cultura: Preservação.
Promoção e Acesso". "Educação Profissional e Tecnológica", "Promoção dos Direitos
de Crianças e Adolescentes", "Energia Elétrica" e "Moradia Digna".

Também houve casos em que os indicadores e metas não permitem afirmar
se os resultados verilicados na prática decorreriam diretamente do esforço
governamental, em vista da possibilidade de outros fatores. alheios á União, ou até
externos ao setor público. interferirem sobre os fenômenos observados. Nesse aspecto.
o TCU listou os progra mas "Educação Básica", "Educação Superior". "Cultura:
Preservação . Promoção e Acesso" . "Oferta de Água". "Agricultura Irrigada".
"Mob ilidade Urbana c Trânsito". 'Turismo" e. especialmente. "Esporte e Grandes
Eventos Esportivos" .

Adicionalmente. os indicadores de vários programas, como
"Combustíveis". "Petróleo c Gás", "Transporte Ferroviário" . "Transporte Rodoviário".
"Agricultura Irrigada", "Mudanças Climáticas" e "Energia Elétrica", têm um ponto de
referência. mas ou não apresentam metas anuais, ou não apresentam metas a serem
atingidas até o fim da vigência do Plano Plurianual 2012-2015 . Com isso, o 1'1'A, ao
menos cm relação a tais programas. padece de lacunas na metodologia c na
mcnsuração dc resultados em seu decorrer.

Por outro lado. programas como "Bolsa Família". "Trabalho. Emprego e
Renda". "Ciência. Tecnologia e Inovação" . " Inovações para a Agropecuária". "Política
Externa" c "Política Nacional de Defesa" apresentam indicadores compatíveis com os
objetivos c metas. encontrando-se. assim. bem dimensionados em termos de
mensurabilidade de resultados.
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2.5 Auditoria do Balanço Geral da União

o exame das demonstrações contábeis conso lidadas da União abrange os
órgãos e entidades pertencentes aos OFSS. Conforme o art. 101 da Lei n° 4 .320/1 964 .

os "resultados gerais do exercício" são demonstrados mediante a elaboração dos
balanços Orçamentár io. Financeiro e Patrimon ial c da Demons tração das Variações
Patrimo niais.

As empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem
recursos da União apenas sob a forma de partic ipação ac ionária (estatais
independentes) constam das demonstrações contábeis consolidadas como
investimentos.

A opinião do TCU sobre as demonstrações contábeis de 20 I4 fundament ou
se em dezesseis distorções identificadas e duas limitações de esco po ao longo da
auditoria. Alg umas constata ções identifi cadas nos últimos anos repetiram-se.

Conforme o Relatório do Tribunal. os principais motivos para emissão de
uma opinião modific ada sobre as demonstrações contábe is consolidadas da União de
20 14 são:

I. as distorções quant ificáveis totalizaram R$ 281 bilhões. ou 2.38 vezes o
Patrimônio Líquido da União;

11. o Passivo foi subavaliado em R$ 256 bilhões. o que seria suficiente para
inverter a situação patr imonial da União. tomando o Patrim ônio Líquido
negativo, em razão da retificação irregular de restos a pagar não
processados . da ausência de registro de passivos junto aos bancos
públic os em razão do pagamento de programas socia is. bem como de
falha na consolidação do Balanço Geral da União;

111. houve distorções relacionadas a estimativas contábeis inadeq uadas ou
inexistentes. relacionadas às estimativas dos passivos contingentes e dos
créditos tribu tários a receber. cujos montantes. caso confirmados.
poderiam representar uma parcela substancial do total de ativos e
passivos da União;

IV. o Ativo Imobil izado não refletiu a situação patr imonial da União
decorrência de deficiências na ava liação c mensuração dos imóvei s

uso especial e dominiais, da não contabilização dos imóveis destinados ,
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reforma agrária, bem como de deficiências na depreciação de bens

móveis c imóveis;

V. hou ve falhas de divulgação em notas explica tivas so bre transações co m

partes re lacionadas, e. sobre o déficit atua ria l do Regime Ge ra l de

Previdência Soc ial:

VI. houve limitações de escopo , que impediram a obtenção de evidência de

auditoria su fi ciente e adequada, relacionadas às despesas da União co m

pen sões militares e militares inativos.

A lém das distorções identifi cadas. fora m constatadas deficiên cias

significativas nos controles inte rnos do Sistema de Conta bilidade Federal. decorrentes

da ba ixa ca paci dade dos órgãos desse sis tema para responder aos riscos de d isto rção

no Balanço Ge ra l da União.

o Tribuna l chamou a atenção, ainda, para os segu intes assuntos,

ressaltando. porém, que eles não afetaram a opinião de auditoria :

I. co ntabilização das provisões matem áticas previd enc iárias dos servidores

civis da União;

11. perda de R$ 14.8 bilh ões na parti cipação societária da União junto à

Petrobras;

111. ordens bancárias emitidas em dezembro de 2014 para saque em janeiro

de2015 :

IV. falta de tra nspa rênc ia sobre a possibilidad e de dispensa de recolhimento

de dividendos da Caixa;

V. obrigações registradas no passivo financei ro em razão de insuficiênc ia de

créditos orça mentários .

2.6 Estudo sobre a Governança Pública para a Competitividadc Nacional

o TCU elegeu o tem a "Governa nça Pública para a Competitividadc

Nacional" co mo integrador para trabalh os es pec iais (a uditorias e aná lises específicas)

real izados em 20 14. a respeito de polí ticas públicas se lec ionadas. por se u estreito

relacion am ento co m o fato r competitividade.

Conso ante o Relatório, várias instituições no Brasil e no exterior convergem

para um conjunto de requi sitos básicos que devem ser atendidos para que os produtos
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de um país se sobressa iam sobre seus concorrentes. Nas análises do TCU. util izaram
se os pilares mencionados no Relatório de Compe titividade Global do Fórum

Econômico Mundial. além de outros estudos.

Esses estudos apontam uma série de fatores "anticompetitivos' dos quais

derivam ineficiências na produção de bens e serviços. e que. portanto. deveriam ser
abrangidos pela agenda de competitividade nac ional. ta is como: prob lemas de

log ística. complexidade tributária, regras burocráticas que travam os processos e as

decisões, inefici ência ou inexistência regulat ória, baixo inves timento em pesquisa e

desenvolvimento e assimi lação tecnológica ete. Áreas que. no caso brasileiro.

dependem em grande medida da atuação estatal. seja por interméd io de gastos diretos.

seja pela função regulatória exercida pelo governo.

o níve l de competitividade nacional pode ser conceituado como "uma

medida de vanta gem ou desvantagem de um país em vender seus produtos no mercado
internacional". como propõe a Orga nização para a Coo peração e o Desenvolvimento

Econômico (OC DE).

Conquanto não haja uma definição única para o termo com petitividade. é

possível identificar um conjunto de fatores que são relacionados em estudos

governamentais. técnicos e acadêmicos como estruturantes para que uma economia se
torne mais competit iva.

A esse respeito. merece destaque o Relatório de Competitividade Global do

Fórum Econômico Mundial. que é editado anualmente e considera doze pilares para
estabelecer um ranking de competitividade entre 144 países - o "Índice de

Competitividade Globa l" (Global Competitiveness Index - GCl).

O Brasil vem aprese ntando quedas consecutivas nesse ranki ng. sendo que.
de 20 13 para 20 14. passou da 56" para a 57" posição. Dos três eixos. o Brasil ocupou a

pior posição nos requisitos básicos (passou da 79" para a 83" posição). sendo que

dentro dele o pilar mais mal avaliad o foi o de inst ituições (passou da 80" para 94").

As conclusões dos trabalhos evidenciaram gargalos e fragilidades

estrutura is, em áreas esse nciais para a melhoria da competitividade da economia
brasileira, como indicado na apertada síntese a seguir.

No tocante à governança do setor público, o TCU analisou a qualidade da.

previsões orçamentárias e de parâmetros econômicos no âmbito do governo federal

contrastando os valores realizados com as projeções do governo e co m as est imativas

do mercado. Espec ificamente quan to ao exercicio de 20 14. o Tri buna l verificou que.
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mesmo com a frustração das previsões governa mentais nos três anos anteriores. as

previsões de cresc imento se manti veram otimistas nas leis orçamentárias . A projeção

para o cresci men to do PIB constante do PPA 20 12-20 15 foi de 5.5%, da LD O foi de

4.5 %. do PLOA foi de 4.0%. enquanto a projeção de mercado foi de 2,2%. A taxa real

de crescimento foi de 0.1% ao ano.

Quando se comparam as previsoes de receitas prim árias com as

arrecadações realizadas nos exercícios de 20 1I a 2014, constata-se a superestirnação

nas previsões de receita nos três últimos. co m o detalhe de qu e 85 fontes de recursos

apresentaram diferença superior a um bilhão de reais entre o valor proj etado e o

real izado.

Em relação às despesas primárias nos exercícios de 20 I I a 2014. o desvio

méd io foi de li % em relação à proposta orçamentária e de 13% com relação ao

orça mento aprovado. O perc entual médio de inexecução das despesas primárias

discricionárias foi de 43% com relação à proposta orçamentária do executivo e dc 48%

com relação à lei orçamentária aprovada. De posse dessas informações, o TC U

asseverou não ser possível afirmar que as despesas fixadas no PLOA e mesmo na LOA

irão se realizar.

O TCU rea lizo u fiscalização para avaliar a governança da pactuação
intergovername nta l no âmbito do Sistema Único de Saúde, tema afeto à

co mpe titividade nac iona l. por suas relações com a produtividade do trabalhador c das

empresas c co m a oneração dos sistemas de segur idade socia l.

Foram detectadas deficiências na defini ção das competências dos entes

envolvidos. notadamente a ausê ncia de indicação clara e especifica nas normas acerca

das responsabilidades dos estados e da União c a inexistência de previsão de sa nções

nos contratos assinados. o que fragiliza a pactuaç ão de metas. obj etivos e

responsabilidades so lidárias no âmbito do SUS. Além disso, destacou-se que a

fragmen tação de políticas incenti vadas pelo Mini stéri o da Saúde. o que difi cult a o

cumpri mento das múltiplas regras pelos municípios. bem co mo a priori za ção de

iniciativas.

Empreendeu-se análise acerca da política de educação profi ssional.

científica c tecn ológica (EPCT), considerand o ser esse um dos fatores que contribuem

para imp ulsionar a compet itividade. ao aumentar a qualidade c a produtividade do
trabalho. As princip ais conc lusões do trabalho foram: os mecanism os necessári os para

caracterizar um adequado sistema de avaliação da política ainda não se encontram

suficientemente implantados; os institutos federais apresentam pouca maturidade na
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adoção de boas práticas relac ionadas às suas unidades de auditoria interna; ainda é
modesta a articulação das instituições de ens ino junto aos setores produtiv os e às
agências de fomento.

Avaliou-se a polít ica de intermediação de mão de obra (IM O)
operacionalizada pelas agências do Sistema Nac ional de Emprego (Sine), que constitui
um dos tipos de programas voltados para a proteção aos trabalhadores. Ressaltou-se
que quase a totalídade dos recursos do Trabalho e Emprego são comprometidos com
políticas passivas (seguro dese mprego e abono salarial) em detrimento das políticas
ativas (intermediação de mão de obra e qualilica ção social e proliss ional). o que afeta
direta mente o mercado de trabalho. gerando prejuizos a toda cadeia prod utiva e. em
última instância. à competitividade. Os recursos destinados a essa ativi dade têm sido
incomparavelmente menores do que as necess idades do setor. o que se reflete
claramente nos serviços prestados pelo Sine. que se mostram com elevada defic iência .

Com a perspectiva de que o aprimoramento da governança públ ica pode
colaborar para a simplificação dos fluxos e para a facilita ção do comércio. de forma a
beneficiar a comp etitividade dos produtos nacionais. foi realizado traba lho sobre a
governança no tratam ento adm inistrativo do Comércio Exterior.

Destacou-se o aprimora mento dos mecan ismos de governança relat ivos à
institucionalízação formal da política pública. por meio do "Programa Portal Único de
Comércio Exterior". Entretanto. como fragilidades citaram-se: ausência de est imat iva
dos recursos orçamentários necessários aos projet os assoc iados; ausência de previsão
para a forma e o período de monitoramento e ava liação dos proje tos: e. fragmentação
do Siscomex, sistema em que são exec utadas as operações de comércio exterior. em
diversos sistemas e órgãos dispersos.

A respeito da inovação. fator releva nte para alavancar a competitividade de
um país. destacou-se uma das estratégias de atuação do Ministério da Ciência.
Tecnologia e Inovação. que é a promoção de parcerias com entidades privadas sem
fins lucrativos qualilic adas como Organizações Sociais (OS) , por meio de contratos de
gestão, conforme parâmet ros definidos pela Lei n° 9.637/1998. foram evidenciadas
deficiências estruturantes no mode lo. como: ausência de regulamentação daquela Lei:

falta de transparência sobre as ações e gastos realizados pelas OS; baixa capacidade
organizacional para a supervisão da política e ausência de polí tica de gestão de riscos e
de estrutura de contro les internos.

Dada a magnitude dos recursos envo lvidos e a relevância para a
competitividade, realizou-se, ainda, fiscalização com foco na governança do Programa
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de Investimento em Logística (PIL Ferrovias). Identificaram-se as seguintes relevant es

frag ilidades: (i ) baixa institucionalização dos atos referentes ao programa, o que

ocasiona vários problemas, inclusive prejuízos para a transparência; ( ii) au sência de

indicadores e metas para ava liar a eficiência e a efetividade do program a; (i ii) ausência

de mot ivação c lara . co ngruente e suficiente para a escolha do novo modelo de

operação: (iv) inexistência de critérios objetivos para a se leção e a priori zação dos

trec hos a se rem con cedidos; e (v) falh as no planej am ento decorrent es da falta de

integração dos nov os projetos à malha ferroviária j á exi stente.

Por fim. ava liaram-se as condições de governança na 1'01 ítica Públ ica de

Mo bi lidade Urbana . Des taco u-se o descompasso entre a diretri z nacional (c ujas

prior ida des são os mod os de transporte não motori zad os e os serviços de tran sport e

público co letivo) e os critérios de seleção das prop ostas de intervenção de mob ilidade

urba na apresentadas ao governo federa l por estados e municípios. Também foi

obse rva do que as metas e os indicadores utili zados pelo governo fed eral não são

capazes de avaliar e medir o progresso e o alcance dos objetivos da política nacional

de mobilidade urbana e que o esforço cooperativo entre as esferas de governo é

insufic ient e pa ra a sua adequada implementação.

Em su ma. as co nclusões dos traba lhos evide nci ara m gargalos e fr agilidades

estrutura is. em áreas essencia is para a melhori a da co rnpetitividade da economia

brasi leira. Em vista disso. o TCU comprom ete-se. em seu Relatório, co m a

con tinuidade dos esforços para contribuir com o aperfeiçoamento da governa nça

pública. cond ição essenc ial para que resultados sejam entregues à sociedade co m

maior eficiênc ia e efetividade.

2.7 Recomendações sobre as Contas de 2013 e as Providências Adotadas

No Parecer Prévio so bre as Contas de Governo de 20 13. o TCU exped iu 48

recom en dações a diversos órgãos e entidades da Administração Federal. buscando

asseg urar a observâ nc ia aos princípios da legalidade. eficiência, legitimidade e

economicidade na ges tão pública. Além dis so, foi emitido alerta específico à Casa

C ivil e aos mini stérios da Fazenda e da Defesa quanto à possibilidade de opinião

adversa sobre o Balan ço Gera l da União. caso algumas das recomendações não fossem

implementadas em 201 4.

Na avaliação sobre o cumprimento. em 20 14, dessas 48 reco mendações. o
TCU co nstatou que foram atend idas dezoito del as; 2 1 tiveram atendimento parcial ;

nove não foram atendidas. Nos itens a seg uir. destacam-se os principais tópicos das
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recomend ações cujas providências foram ou não adotadas pe lo governo federal , bem
como sín tese dos co mentá rios tecidos pelo Tri buna l a respeito de cada situação.

• à Casa Civil e ao Minis t ério do Planej amento, Orçamenio e Gest ão que

incluam nos projetos de Lei de Diretrizes Orçament árias um rol de

prioridades da administraç ão pública fe deral, com suas respectivas
melas, nos lermos do § 2" do ar/o 165 da Constituiç ão Federa l, que

es/abelece que as leis de dire/rizes orçament árias devem compreender as

me/as e prioridades da administraç ão pública federal, instrumento

indispensável ao monitoramento e à avaliação de seu desempenho ao

longo da execução do orçamento a que se ref erem:

Situação: pa rcialmente atendida.

Co mentários do TCU: as prioridades c metas da admin istração pública

federa l foram ident ificadas no art. 4° da LDO 2015 (Lei 13.080/2015 )

como sendo as ações do Programa de Aceleração do Crescimento (I'AC) e

do Plano Bras il Sem Miséria (PBSM). Essas ações foram destacadas por

meio do identificador de resultado primário RP-3. além de con starem na

relação das Informações Complementares aos Projetos dc Leis

Orçamentá rias anuais c no Sistema Integrado de Planejamento e

Orça mento (S iop) - módulo Acesso Público . Contudo , cabe salientar que

o Poder Executivo tem autonomia durante todo o exercício para

incluir/excluir ações nesses dois conjuntos defi nidos como prioritários.

além do fato de políticas de governo como o PAC c o PBSM serem

abrangentes por natureza .

• ao Minist ério da Def esa que calcule o valor presente das projeções

atuaria is das despesas futuras com militares inativos das Forças

Armadas, em cumprimento aos Acórdãos 2.059120l2-TCUPlenário e
2.468120l3- TCU-Plenário:

Situação: não atendida.

Comentários do TC U: as administra ções do Mi nistério da Defesa c dos

Co mandos das Forças Armadas defend em o entendi mento de que o

regramento a que se submetem os mi litares. por ocasião da transferência

para reserva remunerada, cujas remunerações são assumidas integralmen c

à con ta do Tesouro, não se confunde co m o conceito de aposentado ria. )

qual rem ete aos regimes previdenci ários ge ral (RGPS) c próprio do

servidor pú blico (RPPS). Portanto. não há que se falar em projeções
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atuariais, já que não são despesas prev idenciárias. Divergindo desse
entendimento, ana lisou-se novamente a questão no âmb ito do item
5.3.1.1.1 deste Relatório. com a reiteração de recome ndações às unidades
jurisdicionadas envo lvidas.

• ao Ministério da Def esa que calcule o valor presente das projeções
atuariais das pensões militares das Forças Armadas;

Situação: não atendida.

Comentários do TCU: embora tal cá lculo não tenha sido apresentado ao
Tribunal. o Ministério da Defesa afirmou que é possível viabili zar a

elaboração de balanço atuarial para os pensionistas. uma vez que se trata
de um regime de natureza previdenciária. com aportes efetuados pelos
militares para garantia de benel1cios futuros aos respectivos pens ionistas.

Nesse sen tido. analisou-se novamente a questão no âmbito do item
5.3.1.1.1 deste Relatório. com a reiteração de recomendações às unidades
envolvidas.

• ao Ministério da Def esa e à Secretaria do Tesouro Nacional, sob a

coordenação da Casa Civil da Presidência da República, que tomem as

providências necessárias para garantir o reconhecimento, a mensuraç ão

e a evidenciação do passivo atuarial referente às despesas com militares

inativos e com pensões das Forças Armadas, permitindo assim a
apresentação dessa informação no Balanço Patrimonial da União e a

divulgação das premissas e detalhamentos em notas explicativas já para o

exercicio de 2014 e seguintes;

Situação: não atendida.

Comentários do TCU : segundo o entendimento do Ministério da Defesa,
as despesas com inativos das Forças Armadas são encargos constitucionais
da União, tendo em vista o regime j urídico próprio dos militares . Não
haveria. portanto. obrigação juríd ica para evidenciação contábil do passivo
atuarial. uma vez que os militares das Forças Armadas não são
mencionados nas normas que tratam das obrigações contábeis e atuari ais.
[O Tribunal permanece diverg indo da posição do Minis tério]

• ao Instituto Nacional do Seguro Social que inclua em notas exp licativa
às demonstrações financeiras do Fundo do Regime Geral da Previdênci

Social o balanço atuarial do regime;
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Situação : não aten dida.

Co mentários do TCU: o Ministério da Prev idência Social informou que.
devido às peculiaridades do Fundo do Regime Geral da Prev idênc ia Social

(F RGPS), trazer os fluxos das rece itas e despesas a valor presente não é o

suficiente para elaborar o balanço atuar ial. [O TCU ana lisou novamente a

questão e em itiu nova recomendação às unidades envolvidas]

• à Secretaria do Tesouro Nacional que. na qualidade de órgão central do
Sistema de Administração Financeira Federal, nos termos do art. li ,
inciso I, da Lei 10.180/2001, e em observância aos pressupostos do
planejamento e da transparência na gestão fis cal. insculpidos no art. I ~ §
1°, da Lei Complementar 101/2000, apure, discrimine e evidencie. em item
específico do relatório "Resultado do Tesouro Nacional", o eleito fiscal
decorre nte de receitas extraordinárias, de quaisquer naturezas. que
vierem a ser arrecadadas durante o exercicio. com vistas a minimizar a
assimetria de informaç ão entre a sociedade, os órgãos de controle e o
governo federal, em reiteração a recomendação proferida nas Contas do
Governo de 2012;

Situação: não atendida.

Comentários do TCU: na PCPR 20 14. o Tesouro Nacional manifesta o

compromi sso com a excelência na qualidade de suas divulgações. Informa

que o boletim Result ado do Tesouro Nac iona l é apurado de acordo com
padrões internacionai s. nos termos do Manual de Estatísticas de Finanças

Públicas de 1986, do FM I. sendo as receitas e despesas apuradas pela ótica
de cai xa. Buscando atender à reco menda ção, a STN divulgou na PCPR

20 14 a compilação de receitas extraordinár ias arre cadadas pelo Tesouro

Naciona l em 20 14. (...) Há que se considerar que a divulgação das

informações na PCPR 20 14 representa um passo importante para a

transparência da questão. apesa r de não cumpri r exatamente os termos da

recomendação. Assim. consid erando a inexistênc ia de regu lamentação que
estabeleça os critérios de apuração dos resu ltados fiscais, inclu sive para

fins de cumpriment o de meta. a recomendação não foi reiterada.

• à Secretaria do Tesouro Nacional que, em reiteração à recomendação
expedida nas Contas do Governo de 20 12, divulgue em notas explicativas
o valor das participações societárias em 3I de dezembro, de modo que o
usuário do Balanço Patrimonial possa compreender os eleitos da
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defasagem entre a data do Balanço Geral da União e as datas das
demonstrações financeiras das empresas participadas;

Situação: parci almente atendida.

Comentários do TCU: conforme a nota explicativa 6 ao BOU de 2014

(Ativo Financeiro - Permanen te - Investim entos). restou invia bilizado o

atend imento dessa recomendação dentro do prazo de prestação das

presentes contas. haja vista as principais empresas estatai s investidas

poderem divulgar suas demonstrações contábeis de encerramento do

exe rcício social até 3 1 de março (arts. 132 c 133 da Lei n° 6.404/ 1976).

Todav ia. com vistas a soluc ionar a questão. a Coordenação de

Partic ipações Societárias da Secretaria do Tesouro Nacional propôs.
alternativamente. por meio do Ofício 127120 15/Coger/STN: a) encaminhar

diretamente ao TCU. na primeira quin zena do mês de abril de cada ano. as

informações referentes à equivalência patrimonial das participações mais

relevantes com base na posição de 3 1 de dezembro; e b) realizar esforços

no sentido de proceder o registro de equi valência de todas as empresas

estatais com base em setembro de cada ano (atualmente tais part icipações

es tão registradas com base em junho. à exceção das cinco maiores. que já
têm por base setembro). Co m vistas a promover o devid o acesso ao

usuário da informação. cumpre destacar que se encontra em discussão um
meio de divul gação dos valores das participações mais representativas que

serão apurados pela STN com base em 31 de dezembro.

• à Secretaria do Tesouro Nacional que. na qualidade de órgão central do
Sistema de Contabilidade Federal. estabeleça normas e procedimentos
para a adequada evidenciação contáb il das renúncias de receitas dos
órgãos e entidades federais. em cumprimento ao disposto no inciso VII do
art. /5 da Lei n" / 0./ 80/200/ e no inciso VIII do art. 3° do Decreto n"
6.976/2009;

Situação: parcialmente atendida.

Comen tários do TCU: consta das notas explicativas do BOU 20 14 o item

denom inado "Renúncia de Receitas". em que são aprese ntadas

informações sobre a definiç ão, a estimativa e a tabela com valores dos
gas tos tributários do exercício de 20 14 . Com isso. a Secretar ia do Tesouro
Nacional atende em parte à recomendação exarada por esta Co rte de

Co ntas. pois as renúncias de receitas c1assilicadas com o beneficios
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creditícios ainda não são eviden ciadas no BGU. o que mereceu nova
recomendação.

• à Procuradoria-Geral da Fazenda Nac ional, em conjunto com a

Secretaria do Tesouro Nacional, que realize o estudo pormenorizado do

indice de recuperabilidade do crédito inscrito e, imprescindivelmente, de
critérios de classificação de créditos que espelhem sua real possibilidade

de recuperaç ão, levando em consideração o perfil da dívida inscrita e do

devedor titular:

Situação: em ate ndimento.

Comentários do TCU: segundo informa a Nota Téenica/PGFN/CDA

8/2015. está em andamento projeto de classificação dos créditos da dívida

ativa, com supervisão do Program a de Modern ização Integrada do
Ministério da Faze nda - PMIMF. que iniciou no último trimestre de 2014

e possui previsão de encerramento em meados de 20 16. Ainda conforme a

nota . atualmente a equipe está buscando defi nir as variáveis estatí sticas

necessárias para a classi ficação do estoque da dívida ativa. em especial

quanto aos créditos de baixa recuperabilidade.

• à Secretaria de Patrimônio da União que, enquanto não haja o registro

cont ábil, prepare lima estimativa para bens imóveis de liSO especial, para

fins de avaliação do nível de materialidade da distorção do ativo
imobilizado da União em decorrência da f alta do registro da depreciaç ão
dos imóveis;

Situação: parcialmente atendida.

Comen tários: a Secretaria de Patrimônio da União informo u que. em razã o

da inexistênci a de funcionalidades no Spiunet para contabi lização da
deprec iação. o grupo de trabalho fo rmado em conj unto com a STN

elaborou uma estimativa da depreciação acumulada até 2013 para os
imóveis cadas trados no Spiunet. usando a metodologia defini da na

Portaria Conj unta STN/SPU 3/2014. No entanto. informações fornecidas

pela SP U por meio do Ofic io 247/20 15 mos traram que a dep reciação

acumulada até 20 13 dos bens imóveis registrados no Spiunet. não obs tante

tenh a sido fundamentada na portaria citada. não reflete a real idade . Ape sa
de ter sido criado o normativo regulamentando os procedimentos de

dep reciação dos bens imóveis, os valores registrados são resultado de uma

aplicação generalizada da metodologia. sem levar em consideração as
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características de cada bem e, por isso, não refletem o real valor

depreciado. Nesse sentido, seria necessário, ainda, o acompanhamento, em

futuras auditorias do 8 GU, das medidas adotadas para implementar a

depreciação de bens imóveis bem como para garantir a fidedignid ade dos

valores apresentados.

• à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social que ampliem a transparência de suas respectivas
políticas de dividendos. de modo a permitir a avaliação externa da
capacidade econ ômico-financeira das instituições financeiras fe derais;

Situação: parc ialmente atendida.

Comentários do TCU: a Caixa informou que foram iniciadas, em 2014 , as

tratativas com a STN para a formalizaç ão da política de distribuição de

resultados da instituição, tendo sido submetida àquela secretaria minuta de

proposta da referida política. A STN, por sua vez, informou que a
mencionada minuta ainda encontra-se em discussão, com expectat iva de

aprovação do documento em 20 15. Com relação ao BNDES, foi

informada a criação de página no site da instituição na qual é evidenciada
a sua polí tica de dividendos, bem como o seu histórico de distribuição de

resultados desde o exercício de 2007.

3 ANÁLISE

3.1 Das Nor mas Regimentais"

As normas estabelecidas no Regimento Comum não atendem plenamente os
diversos aspectos a serem observados pelos agentes envo lvidos (Poder Execu tivo.

TCU e Congresso Nac ional) na elaboração e análise das contas presidencíais e na final
del iberação.

Tal constatação dec orre do fat o de o Congresso Nacional nunca ter editado

norma para regular adequadamente a forma de apresentação e o conteúd o tant o das

contas a serem prestadas pelo Chefe do Poder Execu tivo quanto do Parecer Prévio

elabora do pelo TCU. O parecer prévio favorável do Tribunal, desde o episódio de

1936, prop iciava uma tramitação legislativa sem questionamentos mais apro fundados;

.'i Conclusões retiradas da Nota Técnica n° 137/2015. da Consultoria de Orçamentos. Fiscalização c Controle do
Senado Federal.
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portanto, sem aproveita mento do processo para aj us tá- lo a prát icas mais consent âneas

com a transparência .

Corrigimos parcela da lacuna regimental , ao ofertar à Senhora Pres idcnta da

Repúbli ca. por decisão do Presidente do Congres so Nacional. a oportunidade de se

ma nifes ta r so bre o Parecer Prévio que lhe é negati vo . O contradit ó rio foi assegurado

pelo Legis lat ivo.

Outro exemplo de fa lta ou inadeq uação da regulamentação sobre tão

importante matéri a pod e ser obs ervado . recentemente, como resu ltado da a tuação

corajosa e preventiva da Presidenta deste Colegiado, Sena dora Rose de Freitas

(PM D B/SE). qu ando o M inistro Luis Roberto Ba rroso'', do Supremo T ribuna l Federa l

- STF. se manifestou favoravelmente ao procedimento legis lat ivo defend ido pela

Se nadora, no Mandado de Segurança n° 33 .729-Dr, que contestava a tramitação das

contas em cada Casa legislati va do Cong resso Naciona l. O voto do Mi nistro . Rel ator

da matéria. foi no sentido de qu e as co ntas presidenc iais devem tramitar segundo o

Regimento Comum e serem julgadas no Plenári o do Congresso Nac io na l.

Como referido MS 33 .729/DF earece ainda de dec isão do Plenário do STr.

a douta Procuradori a- Geral da República. em sua mani festação nos autos. não somente

se posiciona favoravelmente à aprec iação das contas em plenário único, do Congresso.

mas também vindica a anulação de tod os os julgamentos verificados anteriormen te, de

forma separada. pela Câmara dos Deputados 7
. Ou sej a. as contas j ulgadas

separadamente pela Câmara podem vo lta r ao pon to ini c ia l.

O caso é ilustrativo do qu anto devem os nos preoc upar. c ocupar. em

prevenir e zelar para a escorreita condução do processo de julgamento das contas

presidencia is pelo Congresso Naciona l.

Nosso Regimen to Comum (Resolução n° I. de 2üü6-CN) estabelece um

cronograma de tramitação das contas presidenciai s (a rt . 11 6 ). Prevê prazos especit cys .

poss ib ilidades de emendas e debates diversos. I

• Vide decisão nos autos do MS 33729, publicado em 13/08/2015, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto
Barroso.

7 Mais especificamente. defende que o MS 33729 está apto a anular o ju lgamento em relação às contas dos ex
Presidentes da República Itamar Franco (de 29/9 a 3 1/ 12/ 1992). Fernando Henriqoe Cardoso (2002) e Luiz
Inácio Lula da Silva (2006 e 2008). por vício formal, tendo em vista a desobediência ao rito constitucional
estabelecido.

Página 39 de 243



CONGRESSO NACIONAL
< Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

(CMO)

Contudo. não regula o teor de tais emendas, nem o campo de incidência
delas, tal qual a própria Resolução prevê para as medidas provisórias, que tamb ém são
caso espec ífico de deliberação.

Não nos encontramos num ambiente de discussão de prop osição legislativa.
em que as poss ibilidades de modi ficação do texto apresentado são múltiplas. Estamos
em situação de j ulgamento, para "aprovar" ou "rejeitar" contas . Porém. a Resolução
não diz se é cabíve l, por exemplo. a aprovação de emenda que inverta totalmente o
sentido da proposição (proj eto de decreto legislativo - PDL), de aprovado para
rejeitado. ou se tal pretensão somente poderia ser atendida mediante a apresentação de
voto em separado .

Na mesma linha. questiona-se a possibilidade de temas novos
event ualmente traz idos ao conhecimento desta Comissão. mas não contemplados no
processo de prestação de contas c no parecer elaborado pelo TCU. serem incluídos no
Parecer da CMO, uma vez que o texto constitucional exige o parecer prévio do
Tr ibunal sobre a matéria.

De qualquer sorte. não resta dúvida que qualquer apontamento novo que
vier a ser feito pelo Congresso Nacional sobre as contas aprese ntadas exigirá a
abertura de novo prazo ao Presidente para a apresentação das suas razões de defesa. de
forma a lhe assegurar o devido processo legal. aspectos estes que também prec isam ser
regulados.

Observa-se que tem sido usual a aprovação de contas com "ressa lvas" .

muitas destas relacionadas a procedimentos técnicos e operacionais sem qualquer nexo
com a atuação dos Presidentes da República. Entendemos que é necessária melhor
regulamentação da matéria de forma a só inclu í-Ias nas contas do primeiro mandatário
do País quando atenderem a determinados requisitos de pertin ência e relevância
ob jetivamente definidos .

Além disso, é preciso que a "ressalva" eventualmente apontada c aprovada

pelo Parlamento tenha consequências. como. por exemplo. o de vir a ser considerada
irregular idade grave nas contas do exercício subsequente, caso não se apresentem as
devidas justificativas para a recorrência do apontamento.

Faz-se mister. Senhoras c Senhores congress istas. que o julgamento das
contas presidenciais não seja apen as um procedimento form al. mas que desse processo
surjam avanços em beneficio da coletividade. esta sim a real detentora do direi to d
conhecer a regularidade da conduta de seu representante maior. de modo que ta
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j ulga me nto sirva es pec ia lmente para a ferir avanços no cumprimento das funç õe s

sociais. distribu tivas e reguladoras do Estado.

Do nosso pon to de vista, tais qu estões não pod em ficar fora do debate de

uma muda nça de nosso Regimen to Comum , como também não pode faltar uma

definição de termo para a votação das contas pres ide nciais .

Na Cons ti tuiç ão de 1934 8
• havia previsão de j ulgamento das co ntas do

exercício pretéri to tão logo os tra balhos leg islativos fossem iniciados. At ua lmente. o

Presid ente da República tem prazo para env iar as con tas ao Legis lativo e o Tribunal de

Contas tem prazo para elaborar o respeetivo parecer técn ico. No entanto. inexiste

prazo para nós. co ng ress istas.

Entende mos que seria me lhor para o Parlamento, a cada ano. julgar as

contas do exercíc io anterior, dentro de dete rminado períod o. Pre ferencialmente, antes

da aprovação do orçamento anua l. Vejam todos que, no caso de rejeição das contas. é

intuit ivo qu e, inclusive por força da pressão socia l. o Cong resso Naciona l venha a

adota r caute las diversa s antes de aprovar o orçame nto para o exercíc io seguinte .

Deixar para votar muito tempo depois desp resti gi a o interesse púb lico . além

de permitir fica r no esquecimento fatos que poderiam contribuir para o debate e

geração de conhecimento sobre a gestão.

Por oportuno. as palavras de Rui Barb osa. então Min istro da Fazenda . na

Ex posição de Moti vos em qu e propôs. ao Senho r Che fe do Governo Provisó rio da

recém-procl am ada Rep úbli ca, Marecha l Deodoro da Fonseca. a aprovação do Decreto

966-A, de 07/ II / 1890 . relativo à criação do TCU:

Não basta julga r a administração , denunciar o excesso cometido,
colher a exorbitância, ou a prevaricaçâo, para as punir. Circunscrita a
estes limites, essa função tutelar dos dinheiros públicos será muitas
vezes inútil, por omissa, tardia ou impotente.

Q uanto à relevante qu estão da ampla defesa e do contraditório em processo

como o qu e ora anali sam os. não faltam exemplos de rejeição de co nta s e de

j ud icialização do proc edimen to na esfera mu nicipa l. em razão do seu descumprimento.

Co mo tem previsão co nst ituc iona l (arts . 31. 49 . IX. 71. I e 11. e 75) . a

matéria acaba sendo alçada à discussão no STF. qu e j á tem farta e pací fica

j urisprudê ncia a respe ito.

8 Art. 29. Inaugurada a Câmara dos Deputados. passará ao exame e julgamento das canas do Presidente da
República. relativasao exercício anterior.
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Se acontecer a rejer çao no âmbito do Congresso. não se espera ria
comportamento diferente que não o do recurso ao Judi ciário. Por isso. mais uma vez. é
preciso resguardar o trabalho deste Parlamento. corrigindo as falhas procedimentais. os
vícios formais .

Nessa linha de raciocínio. a Resolução n° 1. de 2üü6-CN prevê. no
parágrafo único do art. 115. a possibilidade de audiência pública com o Ministro
Relator das co ntas. No entanto. não há previsão de audiência do Chefe do Poder

Executivo por meio de seu de fensor. Entendemos que tal falha precisa ser corrigida.
tendo em vista a necessidade de habil itar a paridade de armas e de recursos aos

envo lvidos no proc esso .

Dito isso. passemos a averiguar se a elaboração do Parecer Prévio atendeu.
do nosso ponto de vista. aos ditames do ordenamento pátrio.

3.2 Dos Aspectos Formais na Elaboração do Parecer Prévio e no Julgamento

3.2.1 Da necessidade de aferição dos aspectos formais

Senhoras e Senhores congressistas. logo após indicado Relator. nos
dispusemos a estudar profundamente os autos. haj a vista o tamanho de nossa
responsabilidade de relat ar a matéria e apresentar um parecer. que o Pais espera. a esta
Comissão.

Nossa preocupação extrapola o atual momento. extremamente conturbado
polit icamente. em razão da evidente ausência de maior apoio popular da Mandatá ria
cujas contas estão sob análise. A responsabilidade que temos deve estar ac ima disso.
porque devemos resguardar a segurança jurídica. o respeito às instituições. o respeito
ao sufrág io popul ar. de modo que. passadas as intempéries. tenhamos orgulh o do
trabalho real izado.

Diante da relevante missão que o constituinte originário nos co locou. não
podemos exercê-Ia con forme as conveniências pessoais ou interesses partidários. O
País c sua estabilidade social. política. econômi ca e o respeito às normas. deve ser
nossa causa maior.

Em razão disso. dec idimos iniciar nosso Relatório pela análi ~ do
cumprimento dos aspectos formais inerentes à elaboração do Parecer Prévio pel TCU
que iremos considerar no nosso julgamento.
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Estamos con vencid os de que o resu ltado da mani festação do Congresso
Nac ional sobre as con tas. apesar de político. precisa atender às exigências normativas.
Para tanto. precisamos aplicar ao processo de contas os balizamentos legislativos em
torno do tema e exigir sej am obedecidos.

Afina l. nossa democracia rege-se por regras e procedi mentos previamente
estabelecidos (neste caso. inclusive no próprio texto da Constituição). que. se não
observados, tornam o ato nulo defini tivamente. por vício de inconstit uciona lidade (art.

5°. L1V).

É certo que estamos diante de um j ulgamento polít ico. No entanto, já o

dissemos, nos esforçaremos em dar a todos c a cada um de nós condições de exerc er a
compreensão técnica e j urídica do material que o Tribunal nos ofereceu.

3.2.2 Competência para definir o objeto das contas prestadas pelo Chcfe do Poder
Executivo

A história do Par lamento se confunde com a histór ia dos orçamentos.
Aquele surgiu como necessidade de contro le (pelo povo) do pode r dos governantes de
fixar receitas. Aos parlamen tos, desde sua origem - portanto, é atribuição inata a este
Poder - confere-se a prerrogativa de autorizar as receitas e as despesa s para os
governos cumprirem seus planos em relação à sociedade. Por outro lado. e em
contrapartida. seg ue ju nto o dever de fiscalizar e controlar a fiel aplicação dos
recursos.

Nosso modelo constitucional acom panha esse entendimento.

Já na Constituição do Imp ério", estabeleceu-se:

Art . 172. O Ministro de Estado da Fazenda , havendo recebido dos
outros Ministros os orçamentos relativos ás despezas das suas
Repartições, apresentará na Camara dos Deputados annualmente
logo que esta estiver reunida, um Balanço geral da receita
despeza do Thesouro Nacional do anno antecedente, e
igualmente o orçamento geral de todas as despezas publicas do
anno futuro, e da importancia de todas as contribuições, e rendas
publicas . (neg ritamos)

A part ir da Constituição de 189I. sempre foi fixada na Carta Magrú
competência do Congresso Nacional 10, embora nem sem pre como atribuição de ambas

9 Constituição de 25/03/ 1824.
lU Ressalvada a Constituição de 1937, que silenciou a respeito. mas atribuiu genericamente a prestação de contas
dos responsáveis por bens e dinheiros ao Tribunal de Contas da União (art. 11 4).
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as Casas Leg islativas. para julgar as contas do Presidente da República 11. Assim o é

nos dias atu ais.

Em matéria de controle. o externo compete ao Congresso. porém não de

modo absoluto. A Co nstituição prevê o limite da participação de outros órgãos. Ass im

o dizem os arts. 70 c 7 1. in verbis :

Art . 70. A fiscalização contábil . financeira , orçamentária,
operacional e patrimonia l da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto á legalidade, legitimidade , economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas , será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
juridica, pública ou privada, que utilize, arrecade , guarde , gerenc ie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda , ou que, em nome desta, assuma obrígações de natureza
pecuniária.

Art . 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete :

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar de seu recebimento; (grifamos)

Portanto. o contro le interno compete aos sistemas própri os de cada Poder. O

externo. ao Congresso Nacional. com o auxílio do Tribunal de Co ntas nos estritos

casos elencados especialmente nos incisos do art. 7 1.

Em matéria de contas do Presidente da Repú blica. a competência é

excl usiva, é única. é mo nopó lio do Congresso Nac iona l. Assim o diz o art. 49, IX. da

vigente Constituição, in verbis:

Art . 49. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional:

[... ]
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da

República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de
governo ; (gr ifá nosso)

A competênc ia é ma is ampla que a letra do dispositivo. pois . pela própria

razão de ser do Legislativo. inclu i a de legislar a respeito. Não adiantar ia o poder de

" CF/ 189 1, arl. 34, 1°; CFI1934, arts. 29 e 102; CFI1 946, art. 66, VIII, e art. 87, XVII; CF/ 1967, art. 47, VIII. e
art. 83, XVIII. CFI1 969 (AI 111969), art. 44. VIII, e art. 81. XX ; CF/88. art. 49. IX, e art . 84. XXIV.
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j ulgar sem o de dispor sobre as regras para tanto. Quem autoriza a execução, devc
fisca lizá-Ia.

Ta mbém o diz a Constituição. del imitando a competência única do
Congresso Nacional, in verbis:

Art . 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

[...]

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas
referentes ao exercícío anterior. (grifamos)

Por ser competência conferida pelo legislador const ituinte. não pode ser
dividida ou delegada. Dai que, em matéria de julgamento das contas presidenciai s. a
incumbência é somente do Congresso Nacional.

Ressoa claro que o Congresso, ao regu lamentar a questão , deve fazê-lo por
si. sem submeter o regulamento à aceitaç ão ou chancela do órgão ou Poder fiscalizado.

José A flJl1S0 da Silva 12 corrobora esse entendimento. ao afi rmar que:

Vimos que o Congresso Nacíonal é o órgão legislativo da União.
Apesar disso, suas atribuições não se resumem na competência para
elaborar leis. Exerce outras de relevante importãncia, e todas podem
ser classificada em cinco grupos:

[...]

(2) atribuições meramente deliberativas, envolvendo a prática de
atos concretos , de resoluções referendárias , de autorizações, de
aprovações, de sustação de atos, de fixação de situações e de
julgamento técnico, consignados no art. 49, o que é feito por via
de decreto legislativo ou de resoluções, segundo procedimento
deliberativo especial de sua competência exclusiva, vale dize ,
sem participação do Presidente da República, de acordo co
regras regimentais; (negritamos)

Mais adiante, conclui o Mestre 13:

o controle externo é, pois, função do Poder Legislativo, sendo de
competência do Congresso Nacional no âmbito federal, da
Assembleias Legislativas nos Estados, da Cãmara Legislativa no
Distrito Federal e das Cãmaras Municipais nos Municípios com o

12 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e atual. nos termos da Reform a
Constitucional (até a EC n. 45. de 8.12.2004, publicada em 3 1.12.2004), - Silo Paulo : Malheiro s Editores. 200 5.
págs. 520 e 527 .

IJ Op. Cit., p. 752.
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auxilio dos respectivos Tribunais de Contas. Consiste, assim, na
atuação da função fiscalizadora do povo, através de seus
representantes, sobre a administração financeira e orçamentária.
(negr iIli I/UJ.I)

Nas precisas palavras do ex-Deputado Federal e ex-Pres idente do STF .

Aliomar de Andrade I3aleei ro l4
:

...De nada valeria a competência do Poder Legislativo para aceitar
ou rejeitar o programa de governo, autorizar ou vedar receitas e
despesas, se não tivesse meios e órgãos técnicos de fiscalização da
execução orçamentária.

O direito de conceder implica o poder de verificar se o emprego
das autorizações foi feito para os estritos fins a que se destinavam.

3.2.3 Delimitação do objeto do julgamento

É preciso. no entanto. definir o objeto do julga mento que o Congress o

Nacional deve real izar. para que os congressistas possam exercer suas plenas

prerrogativas sobre a matéria. mas sem excedê-las.

A delimitação é relevante. porque não parece se r razoável atribuir todas as

minúcias do funcionamento da máqu ina pública à responsabilidade do Chefe do
Governo . O foco do j ulgamento deve se guiar pela relevâ ncia. mas não abundância .

das matér ias co locadas à responsab ilidade do Presidente.

Por out ro lado. está em questão no julgamento não um governo em abstrato.

uma polít ica em tese . Trata-se de j ulgar a conduta de um mandatário. de um titul ar de
pode res políticos confe ridos pela Co nstituição e pelo voto popular. a partir dos

elementos trazidos nas contas.

A Carta Magna. não por acaso. diferencia esses tipos de ap reciação em seu

art. 49. inc iso IX: por um lado. o Congresso aprecia os relatórios sobre os planos de

governo. mas~ "as contas pres tadas pelo Presidente da Repúbl ica" . Ou seja.
parece não restar dúvidas que o julgamento é personalíssim o. É o mandat ário quem

tem as contas julgadas . não o governo em gera l.

O Egrégio Tribunal de Contas da União tem enviado anua lme nte o parecer

prévio que elabora. intit ulado "Contas do Governo da Rep ública - Exercício "x' ", para

o julgamento do Congresso Nacio nal. como se fosse m as contas prestadas pelo Chefe

I-J BALEE IRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 14. ed. rev. e atual. por Flávio Bauer Novclli. 
Rio de Jane iro: Forense. 1996. p, 419 .
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do Poder Executivo. No presente caso, Contas do Governo da República - Exe rcícío

de 2014.

Ta l deno minação remete a uma abrangência que parece não se ajustar à

delimitação que acima se fez em conform idade com o orde namento j uridico. Se fosse

apenas uma questão de nomenclatu ra, analisado o objeto conforme a restrita exigência

constituc iona l, atendida estaria a norma, perd end o sent ido o debate.

No entanto, não é isso que se constata na documentação enviada à

de liberação congressual. como se verá. A terminologia empregada pelo Tribunal tem

total co rrespo ndência com o que analisou; porém, é o que nos parece, não atende à
restrição co nstituc ional.

Este Co legiado já ide nt ifico u po r diversas vezes a impropriedade da

I 15 b h iaid - f'nomenc atura ; no entanto, em ora a ten a por vezes COrrigi o, nao en rentou a

essência da questão: qu al o co nteúdo das contas presi de ncia is, a pa rce la que o Tribunal

deve ana lisar mediante parecer prévio.

o tem a tem sido objeto de inquietação no próprio Tribunal.

Debruçando-se sobre o exercíc io de 1952, o então Relator na Corte

ensa iava uma doutrina acerca da então imatura experiência de j ulga men to de co ntas 16,

ipsis litteris:

A êsse respeito, cumpre assinalar que, na expressão "julgar as
contas", transparece uma imagem de retórica, usada na linguagem
jurídica.

Quem vai ser julgado é o Presidente da República, através de
suas contas , após o exame dos documentos apresentados. Atente-se
para o emprêgo de outra expressão constitucional: "julgar as contas
dos responsáveis".

Em última análise, a fôrça da decisão não incide sôbre as contas
em si mesmas, mas sobre os responsáveis, liberando-os ou
condenando-os.

No exemplo, o Relat or trabalhou sob a égide da Co nsti tuição de 194 6, qu

mais enx uta que a atual, previa a co mpetência do Congresso Nacional para ' julgar as

15 Em relação às contas de 20 13, o respectivo relatór io ajustou a denominação para "Contas do Presidente a
República do Exerc ício 20 I3".

16 I3RASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Parecer prévio sobre as contas do Presidente da República
(/952). Rio de Janei ro: Departament o de Imprensa Nacional. 1953. Relator Min. Silvestre P éricles . pp. 37-38
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contas do Pres idente da República" (art. 66, VIII ). O parecer citado já mostrava,

naquela época. o claro entendimento da Corte na linha restrita aqui defendida.

Hoje. o texto constitucio nal é um pouco mais extenso, porém ainda no

mesmo sentido: o Co ngresso deve "julgar as contas prestadas pelo Presidente da

Repúbl ica e aprecia r os rela tórios sob re a execução dos planos de governo" .

Logo. o parecer que o Tribunal deve enviar ao Congresso não poderia se
refe rir às "contas do govcmo 't" . Esse entendimento re flete também a real intenção do

legislador const ituinte originário .

Durante os trabalhos de lapidação da atual Co nstituição. por meio da

Assembleia Nacional Constituinte - ANC. de 1987-1988, o então Presidente da Corte

de Contas. eminente Ministro Fernando Go nça lves, foi convidado a apresentar. na

Subcomissão de Orçamento e Fisca lização Finance ira, sugestões sobre as atribuições

da Corte. inclusive quanto às contas presidenciais. Veio a faz ê-lo.

Compareceu Sua Excelência pessoalmente à 7" reuni ão da Subcomissão 18.

sob a presidência do Constituinte João Alves. realizada às 17h do dia 06/05 /1987.

acompanhado dos tam bém Ministros da Corte Alberto Hoflin ann e Ewa ld Sizenando

Pinhe iro. O Senhor Mini stro Alberto Hoffmann leu o trabalho. que seria a proposta

elaborada pe los mem bros do Trib unal.

Seg undo a sugestão, o protagonismo do Tribunal seria ev idente, poi s teria a

titularidade do controle externo. no lugar do Congresso Naci onal.

Em relação ao Congresso Nacional. a Corte restringir-se-ia a auxil iá-lo no
julgamento das "contas do governo" e no contro le dos atos da adm inistração pública.

conforme o seguinte excerto tirado da suges tão:

Art . 44. É da competência exclus iva do Congresso Nacional :

VIII - julgar as contas do Governo da União e exercer o controle
dos atos da administração pública , com o auxilio do Tribunal de
Contas .

17 O STF. na análise da ADI 2.238IDF. que pretendia a declaração da inconstitucionalidade formal da LRF.
decidiu mediante seu Plen ário, embora em preliminar. que o art. 56 dessa Lei, ao incluir nas contas próprias do
Che fe do Poder Executivo as dos demais Chefes de Poder, é "norma q ue contraria o inciso 11 do ar/o 7J da
Carla Magna. lendo em vista que apenas a.\' con tas tio Presidente da República deverão ser apreciadas pel
Co ngresso Nacional",

IR Conforme os anais da ANC, relativos à Subcomissão de Orçamento c Fiscalização Financeira. fls. 50/61
divulgado pelo sítio da Câmara dos Deputados: http ://www2.camara.leg.br/atividade
legislativa/lcgislacao!Constitli icnes Brasileiras!collstituicao-cidada/pubIicacocs/anais-da-asscmbleia-Ilaciona1
constituinte - acesso em 26111 /2015.
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[...]

Art . 70. A fiscalização orçamentária, financeira, operacional e
patrimonial da União será exercida mediante controle externo e
interno .

Art. 71. O controle externo será exercido pelo Tribunal de
Contas e compreenderá:

I - o julgamento dos atos e das contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da
administração direta e indireta;

11 - apreciação das contas do Governo da União;

111 - a realização de inspeções e auditorias orçamentária,
financeiras, operacionais e patrimoniais nas unidades administrativas
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário;

IV - a fiscalização das entidades supranacionais de cujo capital
social o Poder Público participe, de forma direta ou indireta, nos
termos previstos no respectivo tratado constitutivo.

Parágrafo único - As normas para o exercicio do controle
externo serão fixadas pelo Tribunal de Contas, que aplicará aos
responsáveis as sanções previstas em Lei.

Art. 72. Quem quer que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou, por
qualquer forma , administre dinheiros , bens e valores públicos, disso
prestará contas.

Art. 73. O Tribunal de Contas dará parecer prévio, em noventa
dias, sobre as contas do Governo da União, enviadas pelo Chefe
do Poder Executivo ao Poder Legislativo.

Art . 74. O Tribunal de Contas representará, conforme o caso, ao
Poder Executivo , ao Senado Federal ou á Cãmara dos Deputados,
sobre irregularidades ou abusos por ele verificados.

Art. 75. O Tribunal de Contas , de ofício ou mediante provocação
do Ministério Público, se verificar a ilegalidade de qualquer despesa ,
deverá :

I - assinar prazo para que o órgão ou entidade da administração
pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da
lei;

II - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão á Câmara dos Deputados e ao Senado
Federa l.

Art. 76. O Tribunal de Contas julgará, para fins de registro, a
legalidade dos atos de nomeaçâo de pessoa l para cargos de caráter
efetivo, os quadros permanentes dos órgãos da administração direta,
bem como das concessões iniciais de aposentadoria, reformas e
pensões , independente de julgamento das melhorias posteriores, que
não alterem o fundamento legal do alo concessório.

[...]
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A proposta da Corte fora tão avançada em relação ao até então previsto nas

constit uições. a ponto de pretender exercer parcela do poder legiferante. Previa

elaborar por si a legislação necessária ao controle externo (art. 71. parágrafo único) .
Além disso e da proposta de poder aprec iar livremente "as contas do governo" (art . 7 1.

lI). poderi a. em qualq uer situação. atuar de oficio ou por provocação do Mini stério
Público (art. 75) .

No anteprojeto ofertado pelo Relator. constituinte José Luiz Maia. na 8"
reunião. dia 11/0 5/1987. também presidida pelo Deputado João Alves. a posição da

Corte se inverteu completamente. Da sua proposta de protagonista do controle exte rno.

apareceu basicamente como órgão de assessoramento. Nos termos apresentados pelo

Relator. também em excerto:

Art. 23. A fiscalização financeira, orçamentária e patrimon ial da
União será exercida pelo Congresso Nacional , mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno de cada Poder,
instituidos por lei.

Art . 24. O controle externo será exercido com o auxilio do
Tribunal de Contas da União e compreenderá:

I - a apreciação das contas encaminhadas ao Congresso
Nacional , anualmente , pelo chefe do Poder Executivo;

11 - o julgamento dos atos e das contas dos administradores e
demais responsáveis por bens e valores públicos, da administração
direta e indireta , inclusive as fundações e as sociedade civis instituidas
ou mantidas pelo Poder Público Federal.

111 - a realização de inspeções e auditorias finance iras,
orçamentárias e patrimoniais nos órgãos e entidades dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário;

IV - a fiscalização das entidades supranac ionais de cujo capital o
poder público participe, de forma direta ou indireta.

Art . 25. Quem quer que utilize, arrecade , guarde , gerencie ou, por
qualquer forma administre bens e valores públicos ou que esteja sob a
responsabilidade do Estado, disso prestará contas.

Art . 26. O Tribunal de Contas da União dará parecer prévio,
em 60 (sessenta) dias, sobre as contas que o Chefe do Poder
Executivo prestar, anualmente, ao Congresso Nacional.
(negritamos)

Art . 27. O Tribuna l de Contas da União, de oficio ou mediante
provocação do Ministério Público ou das auditorias financeiras,
orçamentárias e patrimoniais, se verificar a ilegalidade de qualquer ato
suscetível de gerar despesa ou variação patrimonial , inclusive editais,
contratos , nomeações e contratações de pessoal , aposentadoria,
disponibilidades, transferências para a reserva remunerada, reformas
e pensões, deverá:
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I - assinar prazo razoável para que o órgão ou entidade da
administração pública adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei;

11 - sustar , se não atendido, a execução do ato impugnado.

[.. .]
Art. 28. Verificada a existência de irregularidades ou abusos, o

Tribunal de Contas da União aplicará aos responsáveis as sanções
prevista em lei, que estabelecerá, dentre outras comina ções:

I - multa proporciona l ao vulto do dano causado ao patrimõnio
público ;

11 - inabilitação para o exercício de função, emprego ou cargo
público , inclusive de natureza eletiva , pelo prazo de cinco a quinze
anos .

[... ]
Art . 30. O Tribunal de Contas da União prestará á Cãmara dos

Deputados e ao Senado Federal as informações que forem solicitadas
sobre a fiscalização finance ira, orçamentá ria e patrimonial, e sobre os
resultados das auditorias e inspeções realizadas.

Parágrafo único. O Tribunal comunicará, ainda, para os fins
previstos em lei, suas decisões sobre ilegalidade de despesas e
irregularidades de contas.

o cotejo entre as propostas (do TCU e do Relator na Subcomissão) permite
concluir que a competência do Tr ibunal para emitir parecer sobre "Contas do
Governo" foi cogi tada e amplamente debatida. Porém. após diversas etapas de
emendas e outros procedimentos próprios do Legislativo. restou vencida. segundo a
Constituição afinal promulgada.

o Tribunal deve. assim. nos termos vigentes. em itir o parecer previo
exe lusivamente em relação às contas do Presidente da República. mas não sobre as
contas do Governo como um todo.

A razão parece óbv ia. O Presidente da República. como se sabe. não é
responsável diretamente por gerir bens ou valores, ordenar despesas. apurar contas.
formata r balanços.

Se ass im o é. a tormentosa tarefa de buscar um ou outro desvio de gestão
em tão vasto material produzido por toda a administração , de modo a vinculá-lo , O

Chefe máximo da Nação. para infirmar suas contas. parece inj urídico e até inaceitável.

haja vista a natureza e importância do cargo ocupado c a carê ncia de respal o
constitucional.
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Gan hou a Corte. no entanto. em relação à proposta do Relator na ANC e
também em relação ao que constava das constituições pretérita s, a competência para
julgar as contas de todos os demais gestores e administradores de bens e dinheiros
públicos. Tal providência aparece como vital. porque possibilita a fiscalização e

controle. sob todos os aspectos, da integralidade da ges tão orçamentária, financeira,
contáb il. operac ional e patrimonial. e de modo mais rápido e com possibilidade de
apenação. Tudo acaba sendo controlado e fiscalizado. porque não há conta sem que

haja um gestor responsável.

Falta competênci a ao Tribunal. portanto, é o que nos permite conclui r todos
esses elementos. para ag ir de ofício em relação às contas prestadas pelo President e da
República. haja vista o princípio do juiz natural , insculpido no inciso XXXVII do art.
5° da Constituição: "não haverá juizo ou tribunal de exceção". Complementa-o o
inciso LIII do mesmo artigo: "ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente".

o Código de Processo Civil - CPC 19. ao regular a questão. estabelece que a

competência em razão da matéria. como no presente caso. é inderrogável e pode ser

declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Diz ainda o CPC (art. 485, 11 e V), tomado como paradigma para essa nossa
conclusão, que a sentença. em caso de incompetência absoluta ou violação de literal
disposição de lei. por se tratar de vicio insanável e incorrigível. pode ser anulada.
mesmo depois de transitada em j ulgado. Valend o ressaltar que. em relação às contas

presidenciai s. a Corte sequer atua como jui z.

No nosso entendimento. portanto. a Constituição definiu que o julgamento

pelo Congresso deve incidir somente sobre as contas de responsabilidade do
Presidente da Rep ública. Todas as demais cabem ao Tribunal.

Não basta. no entanto. definir a extensão do que se julgar. É necessário

de finir. também. o que j ulgar.

rv Lei n" 5.869. de 11 de janeiro de 1973:

Art. 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas
estas podem modificar a competência em razão do valor e do território. elegendo foro onde serão propo stas
ações oriundas de direitos c obrigações.

Art. 113. A incompetência abso luta deve ser dec larada de ofíc io c pode ser alegada. em qualquer tempo e grau
de jurisdição. independentemente de exceção.
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3.2'" Conteúdo das contas do Presidente a ser objeto de parecer prévio

A competência cxc lusiva/" é prerrogativa que não pode ser abdicada.

delegada ou mesmo dividida com qualquer outro ator, por mais especial. Deve ser
cumprida pelo órgão constitucionalmente incumbido de realizá- Ia.

. , 21
A proposno :

Ao desempenharem o poder, os governantes exercitam
competências, não direitos subjetivos. O juiz, o legislador, o
administrador, não têm o direito de, respectivamente, julgar, legislar ou
administrar, mas sim competência para fazê-lo .

A expressão competência é usada do Direito com intenção muito
defin ida. Significa-se com ela o poder, conferido pelo ordenamento,
cujo exercício só é lícito se realizado: a) pelo sujeito previsto ; b) sobre
o território sob sua jurisdição; c) em relação às matérias indicadas na
norma; d) no momento adequado; e) à vista da ocorrência dos fatos
indicados na norma; e, especialmente f) para atingir a finalidade que
levou à outorga do poder. Em outras palavras , a competência é um
poder intensamente condicionado.

[... ]
Disso resulta que a competência é, para o agente público, de

exercício obrigatório; traduz um dever. E compreensivel que seja
assim. Se as competências são outorgadas aos agentes públicos para
o atingimento de certos fins, o não exercicío delas implicaria renúncia
à sua realização.

[...] O administrador não pode deixar de cobrar tributo devido por
certo contribuinte . Mesmo o legislador - a quem se reconhece vasta
discricionariedade na decisão quanto à oportunidade e ao conteúdo da
lei - tem, em certas situações, o deve de legislar: quando a lei for
indispensável à eficácia de norma constitucional.

A competência prevista para a matéria não pode sequer ser exercida
isoladamente pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. porquanto é exclusiva
Congresso Nacional, que é a reunião em um só plenário dos dois colegiados.

20 .. ...m ister se faz, exordi a lmen te, defin ir que por competências exc lusivas entende-se o conjunto de atr ibuições
que constituem o núcleo de prerrogat ivas de Poder Constituído. as quais não são passíveis de de legação.
tampouco renúncia . Por sua vez, as competênc ias privativas são aquelas que admi tem. nas hipóteses
prev iame nte previstas na Constituição da Repú bl ica Federa tiva do Brasil, delegação. nos estritos limites
estabelecidos" (F IGUE IREDO. Leonardo Vize u. Dos instrumentos constitucionais de preservação de
competência legislativa. In Revista Brasilei ra de Direito Públ ico. ano 12. n. 45, ab ril/j unho -20 14, págs. 33/T!.)
(negritumos)

21 SUN DFE LD. Carlos Ari. Fundamentos de direito público. Seio Paulo: A/olheiros, 5. ed . 20 IO. págs. 112/ 113.
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o Congresso. no entanto. jamais regu lou o conteúdo. a abrangência. a
delimitação das contas a serem apresentadas pelo Presidente, apreciadas pelo TCU e
julgada s pelo Parlam ento.

o eostume de receber pareceres da Egrégia Corte de Contas eom
recomendação pela aprovação e o usua l pouco interesse da soc iedade pelo tema
levaram raras vezes a se debater com maior profundidade a questão. optando o
Legislativo. quando decidiu julgar. por aprovar as contas em rito sumário.

É habitual a ausência de qualq uer contrariedade do Congresso. de onde
"nu nca se levantaram maiores restr ições a essa maneira de proceder". na elaboração do

.. 22parecer prevlO .

Contas dos anos de 1990. 1991. 2002. 2003. 2004, 2005. 2006 . 2007. 2008.
2009. 20 IO. 20 I L 2012 e 2013 ainda se encontravam pendentes de deci são pelo
Congresso Nacional, quando da elaboração deste Relató rio. Por outro lado. no curto
espaço de dois meses (outubro e novembro) este Colegiado aprec iou seis contas (de
2008 a 2013)23.

É incômodo constatar. mas é preciso fazê-lo: não existe regulação quanto
ao que sejam as contas que o Chefe do Poder Executivo deve prestar , tampouco. como
mais adiante se verá, ao rito adeq uado às exigências constitucionais sobre o tema .

Portanto. fomos inertes por longa data; o Congresso não atuou .

Em meio a esse vazio legislativo. as contas de 2014 da Chefe do Poder
Executivo foram elaboradas. e assim o foram as dos presidentes anteri ores.
Exclusivamente o Congresso Nacional poderia estabelecer as nor mas, porém em mais
de 27 anos de vigência da atual Constituição não o fez eficientemen te.

Não tendo feito. não existe clareza sobre o que deveria ter sido abordado no
parecer prévio da Corte de Contas. Com isso. o Tribunal vem atuando essenciahnente
com base em normas que ele próprio elabora, como a seguir se debaterá.

" RAMOS. J. Baptista. citop. 178. Lembra esse ex-Presidente do TCU, que oposição ma is severa ao traba lho
Tribunal só ocorreu em relação ao re latório de 1974. "em que as critica s foram ma iores ao desempe ho'
econômico-financeiro do Governo quanto ao exercicio anterior. ocas ionando algumas reações nas áreas políti 0 

parti dárias" . (p . 178)

..hllp:llwww.carnara.leg .br/ReportServer I'ROD/l'agcs/RepurtV iewer.aspx?/CMOICMO/Re latorios/crnomt270
& rs:C0 l11 1ll3nd= Rcnder&rc:Paramctcrs= faIsc&rs:Param cterLanguagc=pt
br&A noExcrc icioFi nance iro: isl1 ull=truc& lndComplcto- 1 - acesso em 26/ 11/201 5.
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o ex-Presidente da Corte no ano de 1975. João Baptista Ramos. via assim a
li d d . . 24arnp nu e o parecer prevro :

À vista dessas considerações é que podemos entender o alcance
e limites da ação do Tribunal de Contas ao elaborar o seu "Parecer
Prévio", que por isso mesmo não se poderá restringir a meras
verificações contábeis, ainda que valiosas.

Assim é que na apreciação das contas do Governo, o Tribunal
emitirá o seu parecer prévio, mais ou menos amplo, segundo a
formação de cada Ministro e sem nenhuma restrição, e ao
Congresso assegura-se a atribuição de julgar, soberanamente, o
assunto , considerando o seu aspecto político e adotando ou
rejeitando, no todo ou em parte, o parecer prévio do Tribunal de
Contas da União. Nenhum conflito de atribuições. Ao invés disso,
ambos - Congresso e Tribunal - completam-se na missão de mais
alto significado institucional, no que concerne á fiscalização financeira
e orçamentária da União.

Curioso observar que os Ministros-relatores, de longa data,
vêm analisando os mais variados aspectos da politica
econõmico-financeira do Governo, e da mesma forma têm
procedido os demais ministros em suas declarações de votos, e
nunca se levantaram maiores restrições a essa maneira de
proceder. (negritamos}

A nteriormente. já havi a se mani festado de fo rma ain da mais contundente.

nos seguintes termos/":

Chegamos á conclusão, também pela análise desse texto, que
não se pode deixar de interpretar a expressão "parecer prévio", senão
da forma que estamos preconizando, ou seja , parecer amplo, sem
peias, sem limitações, que possa analisar todos os aspectos da
administração: o aspecto técnico-contábil, o aspecto juridico, o
aspecto da legalidade jurídica da despesa e da receita, o aspecto
orçamentário, o aspecto financeiro, porque é isto que realmente se
contém nos textos constitucionais.

Essa é uma pos içao que. de certo modo, contrad iz aque la expressa no

Parecer Prévio das contas de 1952. O ex-Presidente opinou. no entanto. dia r >

arcabouço const itucional instalado pelo Ato Institucional n? I . de 1969. em uue as

24 RAM OS, J. Bapt ista. Tribunal de Contas - princípio da legalidade t! legulidude da despesa . Rio de Janél 
Fore nse, 1980. p. 178.

25 RAMOS, J. Baptista . Considerações sobre parecer prévio, princípio da legalidade e competência no
Julgamento das Concessões. Revi sta do Tri bunal de Co ntas da União. ano V. agosto de 1974, n° 8, p. 4 1-54 .
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atribuições do Tribuna l na elaboração do Parecer Prévio eram certament e mars
abrangentes que as atuais26

.

Porém, na fórmula lixada pela vigente Carta Política. o parecer prévio não

poderia abranger a integralidade dos atos da administração pública ou conter

ilimitadamente o que vem entendendo a Corte de Co ntas .

Fác il depreender do dispos to nos incisos I e 11 do art. 7 L que, se a

Const ituição as separou em dispositivos distintos, separadas devem ser as contas dos

administradores e dem ais responsáveis (inciso II) das contas do Presiden te da

República (inciso I). Se a Carta Política estabeleceu a competência do Congresso

Nac iona l em relação a estas e do TCU em relaç ão àquelas. ass im deve ser. O teor do

inciso I não pode se con fund ir com o do inciso 11. pois a separação se impõe.
consti tucio nalmente.

No que tange aos demai s administradores e responsáveis por bens e

dinheiro s públ icos, o Tribunal rea liza, sem prazo lixado, o julgamento pleno e

defi nitivo (inciso 11). podendo, nesse caso. rea lizar inspeções e audi toria s (IV ), aplicar

as sanções previstas em lei (V II I) . ass inar prazo para cumprimento de providências

(IX). sustar a execução de atos impugnados (X).

Cristalino. portant o. que as contas do Presidente devem ser constitu ídas por

um conjunto de material distinto do que devem cont er as contas dos demais

administradores, tanto por uma questão de responsab ilidade, quanto por de
competênci a.

A doutrina e a j urisprudência já formaram base de conhecimento e decisões

suficientes para dar segurança a essa necessária di ferenci ação.

O Supremo Tribunal Federal tem se manifestado inúmeras vezes, e no

mesmo sentido, sobre essa separação . Segundo a Excelsa Co rte:

No âmbito das competências institucionais do Tribunal de
Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara
distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir parecer

2(, Por exem plo. o art . 70 previa que a fiscalização financeira c orçamentária da União era de competência não
apena s do Congresso Nacional. mas também do sistema de controle interno do Poder Executivo. No § ) 0 desse
artigo, previa- se o exercício do contro le extern o do Congresso com o auxílio do TeU. que compreendia a
apreciação das contas presidenciais. o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária. be 1

C0 l110 o j ulgamento das contas dos ad min istradores e de mais responsávei s por bens e va lores púb licos - com o e
vê. amplitude não contemplada na atual Constituição, Ao TCU cab ia o parecer prévio (§ 2'), em 60 dias. sobre ,
contas do Presidente da República, que, se não fossem prestadas no prazo, o TeU deveria comunicar o fato ao
Congresso. bem assim ela bora r minucioso relat ório do exercício lina nceiro enc errado, tarefa que hoje
também não mais existe.
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prevro sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do
Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88 ; 2) e a
competência para julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, definida no art. 71, inciso 11, CF/88. Precedentes.

Na segunda hipótese, o exercicio da competência de julgamento
pelo Tribunal de Contas não fica subordi nado ao crivo posterior do
Poder Legislativo. (ADI 37 15rrO - Med. Liminar. ReI. Min . Gi lmar
Mendes. Julg. do Plenário em 24/05/2006 . publ. DJ de25/08/2006 - deferidaa
Liminar) - tnegritamos)

Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do
Chefe do Executivo, considerados os três niveis - federal,
estadual e municipal. O Tribunal de Contas exsurge como
simples órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa - inteligência
dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25,
31, 49 inciso IX, 71 e 75, todos do corpo permanente da Carta de
1988. (RE 132.745. ReI. M in. Marco Aurélio. j ulgado em 17/06/1992) 
negritumos

o ex-Procurador-Geral do TJDFT. Jorge Ulisses Jacoby, assim leciona em
seu manual27

:

Diferentemente do que ocorre em relação ás contas anuais do
presidente da República, o Tribunal de Contas tem competência ,
também privativa, para julgar contas dos demais administradores e
gestores em geral. - negritamos

Bandeira de Mell028 corrobora esse raciocínio de modo ainda mais preciso.
Segundo ele. as contas do Presidente:

...são , além dos documentos relativos á gestão anual que este é
obrigado a exibir (balanços, demonstrativos e anexos previstos no art.
101 da Lei 4.320, de 17.3.64) para análise meramente dos aspectos
tormeis. as que concernem aos atos (ou indevidas om issões)
próprios e especificos do Chefe do Poder Executivo, de
responsabilidade pessoal dele, vale dizer, que lhe sejam direta e
pessoalmente imputáveis e que, estas sim, terão de passar por
um crivo substancial. Por isto, é curto o prazo de que dispõe o
Tribunal de Contas para apreciá-Ias. (itálico original; negrito acrescido)

Mas há um vácuo legislativo sobre o ponto. quc urge seja delimitado:

uma. porque não se pode esperar, como hoje ocorre. que o Presidente da Repúb lica dê
conta. e por eles seja respo nsáve l. de cada detalhe inerente à multiplicidade de atos a

27 FERNANDES. Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de contas do Brasil: jurisdição e compet ência. 3. ed. rev
atual. eampl. BeloHorizonte: Fórum. 20 12. p. 406 .

28 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo. 7ed. rev.• atual. e
amp1. 1995. págs, 126/1 27.
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cargo da administração públic a; a duas, porque a reje ição das contas pode lhe render
conseq uênc ias j urídicas (por exemplo, o crime de responsabilidade previsto no art. 85.
VI. CF). além do inevitável desgaste polit ico.

Barreira s protetivas ao Presidente contra a imputação generalizada a própria
Carta Política estabelece no art. 86. § 4°. segundo o qual tal autoridade não pode ser

responsabilizada por atos estranhos ao exercício de suas funções.

Por outro lado. a mesma Constituição. que o Chefe do Governo prometeu
defender e cum prir (art. 78), especifica diversas prerrogativas ou, pela generalidade
dos comandos. exigências a ele atribuíveis, que poderiam orientar a formatação de
suas contas .

o art. 84. CF. por exe mplo. além de outros encargos privativos. dispõe que
o Presidente da República deve enviar mensagem e plano de governo ao Congresso
Nacional. por ocas ião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e

so licitando as providências que julgar necessárias. O art. 85. por seu turno, estabelece
os crimes de respon sabilidade do Presidente da República que atentam contra a

Cons tituição Federa l.

A Constituição esta belece. ainda, que a União deve (i) aplicar pelo menos
18% (dezo ito por cento) da receita de imposto na manutenção e desenvolvimento do
ensino (art. 212), (ii) aplicar recurs os em açõe s e serviços de saúde (art. 198. § 3°) nos
termos da Lei Complementar n° 14 I. de 20 12. que fixa o va lor mínimo, (iii) obedece r
aos limites máxim os de gastos com pessoal (art. 169, § 1°). seg undo os term os da LRF.

É também ex igência da Constituição a observância da repartição tributária e
a pontual entrega dos recursos aos demais entes da Federação (arts. 157 a 162). bem
ass im a distribuição dos recursos necessários ao custeio dos demais Poderes e MPU
(art. 168).

Nen huma dessas atribuições poderia ser deferida a outro agente. que não o
Chefe de Governo. revelando que existe, assim. vasta orientação constitucional. que.

pela sua substância. deveria ser o objeto específico das contas presidenciais. Não há,
porém. a devida regulamentação. o que, no entanto, não inviabilizaria totalmente a
prestação de contas. a elaboração do parecer prévio e o jul gamento.

3.2.5 Conteúdo do Parecer Prévio sob an álise

Seg undo as conclusões até aqui alcançadas, o Tribunal não tem iniciativa
quanto às contas presidenciais, porque o Presidente presta contas ao Congresso.
exc lusivame nte (art. 49. IX. e art. 84. XXIV). As contas são enviadas ao Tribunal para
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elaboração do parecer prévio. A análise da Corte deve, então. incidir sobre o mat erial

recebido do Parlamento.

A ausê nc ia de iniciativa do TeU sobre o ass unto foi a real intenção do

legislador constituinte originário. Durante os trabalhos da ANC, a Co rte. nos termos da

proposta que apresentou, pretendia agir de oficio ou por pro vocacão do Mini stério

Público em relacão a quai squer procedimentos de liscalizacão (art. 75). Tal hipótese.

contudo, restou afastada no vigente Texto Constituc iona l em relação às co ntas

presidenciais.

Na análise das Contas de 2014, a Corte, preenchendo o vácuo legislativo.

cita que seu Parecer Prévio se ampara em seu Regimento Interno, na sua Resolução n°

142, de 2001, no art. 36 da Lei n° 8.443 . de 1992, e nos arts. 56 a 59 da LRF, entre

outros dispositi vos legais.

Entretanto, nenhuma das normas citadas foi aprovada conforme a

competência firmada no art. 49. IX, CF. As matérias exclusivas do Congresso

Nacional, como é cediço. são veiculadas mediante decreto legi slativo ou resolu ção. o

que não ocorre no caso .

As normas internas expedidas pelo próprio Tribunal menos ainda poderiam

ser invocadas. A Egrégia Corte de Contas, com todo o respeito que merece, não

desempenha atividade legiferante. salvo para cuidar da administração interna:

tampouco. poderia substituir o Congresso Nacional na matéri a. Ainda. norma

regulamentar não pode, por questão dc hierarquia legislativa. extravasar os limites da

norma superior.

No art. 224. o Regimento da Corte estabelece que o Relator das contas pode

efetuar as "fi sca lizações que entenda necessárias à elaboração do seu relat ório".

Previsão de atuação com tal abrangência. talvez pud esse ter algum amparo na

Constituição de 1969, mas não se compatibiliza com o quadro constitucional vigente.

o Tribuna l não poderia. tampouco o Relator. decidir ampliar. a se u arbítrio.

a docume ntação reg ularmente recebida do Congresso Nacional. A Carta Política e

mesmo a Lei Orgânica vigentes não estabelecem tal discricionaricdadc de atuação da

Corte em relação às contas presidenciais .

Nos termos dos arts. 5° e 7° da sua Resolução Interna n° 142 29
• de 200 I, o

Tribunal , autonomamente. estabeleceu conteúdo ao parecer prévio . Ta is disposições.

29 "A rt. 5° Serão submetidas ao relator das contas de que trata o art. 7 1. inciso I, da Co nstituição Federal as
seguintes matérias:
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em face de ausência dc previsão legal. podem vir a ter sua eficácia questionada, pela

falta de competência de quem as estabeleceu.

Embora o Congresso Nacional não tenha cuidado adequadamente da

preservação de suas competências, o vazio legislativo não deveria ser suprido por

outro órgão ou Poder, por mai s prestígio que tenha e mereça.

Observando o respeitoso e abrangente Relatório. verifica-se que o Tribunal

fundiu , indi stintamente, no Parecer Prévio, matérias atinentes aos demais responsávei s

por dinheiros públicos. Ou seja, combinou os incisos I e 11 do art. 71 da Constituição,

para compor a prestação das contas presidenciais de 2014. Tomou, de oficio, a

liberdade de incluir tudo quanto julgou conveniente.

O próprio Parecer alerta que as contas da Presidenta representam a

consolidaçã o das "contas individuais de ministérios, órgãos e entidades federais

dependentes de orçamento federal" (item 1.1.3).

Mai s: o Relatório revela que o parecer previo contempla " informações

so bre os demais Poderes e o Ministério Público" (Introdução, terceiro par ágrafo j" . A

questão merece ser enfrentada, de vido às con sequências políticas e juridicas para os

prestadores de contas.

I - previsão de rece ita incluída na proposta orçamentária :

II - ava liação da me todo logia e da memória de cálc ulo da rece ita corrente liqu ida:

111 - cálculo dos limites da despe sa total com pessoal por Poder e órgão:

IV - a lerta quanto às situações mencionada s no inciso 11 do art. 1°. desta Resolução;

V - infrações administrativas tipificadas no art. 5° da Lei n? 10.028. de 2000.

*10 As providências cab íveis quanto às matérias tratadas nos incisos I. 11 c 111 poderão ser adotadas diretam ente
pelo relator das contas a que se refere este artigo.

*2° Os limites da despesa total com pessoal serão informados aos Poderes e órgãos referidos no inciso I do art .
10 desta Reso lução por avi so da Presidência do Tribuna l. sem prejuizo da divulgação no Diário Oficial da União
c na homepagc do Tribunal de Contas da União.

§ 3° O alerta de que trata o inciso IV deste art igo será efetuado por aviso da Presidência do Tribunal e
comunicado à Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 6°, da Constituição Federal"

!J
Art. 7° As constatações pertinentes à Lei de Responsabil idade Fiscal devem integrar o relatório sobre as contas
previstas no art. 7 1. inciso I, da Constituição Federa l do exercício a que se referem. ainda que os respectivos
processos encontrem-se pendentes de julgamento , a fim de subsid iar a emissão dos pareceres previstos no art. 56.
caput. da LRF: '

' 0 A inclu são dessas informações decisão do decisão do STF , exarada nos autos da ADI 2.23 8-5IDF. qu
determina que afJc!IUI.'· as contas prestadas pelo Presidente da República devem ser objeto de jul gamento no
Congresso Nacional Embora tenha juntado as informações dos demais Poderes, contraditoriamente. o Tribunal.
esclarece que atendeu a decisão.
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A união desses unive rsos apenas é compreensíve l se o objetivo for mostrar
visão abrange nte de toda a atuação governamental. por vezes necessária. haja vista que
metas e objetivos fixados para o governo federal podem ser afe tados por eventos

ocorridos no âmbito dos demai s Poderes e do Mini stéri o Público. Mas deveriam ser

mostrados especificadamentc, para permit ir a clara distinção en tre o que se imputa ao

Presidente e o que é de responsabilidade dos dema is age ntes públicos .

Isso porque o result ado do julgamento pelo Legis lativo não poderá

contaminar (sej a para aprovar ou rejeitar) as contas relativas a outros responsáveis

pelos dinh eiros públicos. cuja competência de j ulgamento per tence ao Tribunal (art.

71. 11. Cf).

Veja-se que o Tribunal alerta, no mesmo citado item 1. 1.3. que sobre as
contas indivi duais " pode haver erros e irregul arid ades não detectados no níve l

consolidado que venham a ser const atados e julgad os no futuro. em atend imento ao

que dispõe o art. 71, inciso 11, da Constituição Fede ral". Esc larece. a inda. que as

contas atribuíveis a outros gestores serão julgadas posteri orm ente pe lo Tr ibunal.

Além de confirmar a confusão de matérias, o Parecer Prévio torna

evidente a possibilidade de um bis in idem de julgamento, com desprestígio ao
Parlamento, pois o mesmo fato ou conduta pode vir a ser julgado primeiro pelo

Congresso, e, posteriormente, pelo Tribunal, onde a decisão parlamentar pod er á
ser revista .

Evidentemente que esse mecanismo atenta contra o ordenamento. tant o
porque leva ao Co ngresso matéri a que o TCU deveria decid ir por ele próprio (art. 7L
11 , CF). quanto porque fragili za o j ulgamento congressual. que pode se r revisto ainda
que parcialm ente pela Corte em segundo j ulgamento. A par disso. possibilita. sem

amparo norm ativo. a responsabili zação do Presidente da República por fatos e atos
atribuídos a subordinados .

Essas questões denotam as caute las que se deve adotar para ev itar que a

fusão indevida de contas possa trazer insegurança j urídica ao processo. podendo até

mesmo provocar sua anul ação. em razão da làlta ou insufi ciente ind ividualização das
responsab ilidades.

A junção dos documentos. conforme ora identificada. enfrenta a o ~s ição

da mais abalizada do utrina. O ex-P rocurador-Geral do Ministério Púb lico j nto ao
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T ribunal de Contas do D istr ito Federal e T err i tór ios - TCDFT, Jorge U l isses Jacoby "

traz a seguinte orientação:

Se o Chefe do Poder Executivo não pratica ato de ordenador de
despesas, não estará sujeito a julgamento pelo tribunal de contas;
contudo , se o fizer, será julgado como qualquer ordenador de
despesas , na forma da competência definida no art. 71, inc. li , da
Constituição Federal. Desse modo, não pode o Chefe de Poder ser
chamado a responder por ato de subalterno se não exerceu a função
de ordenador de despesas , limitando-se à chefia politica .

Bandeira de M ell032 apontou a grave consequência de não se apartar as

contas diretas e pessoalmente imputáveis ao Presidente da Repúbl ica. que no seu

entendimento terão de passar por exame substancial. daquelas concernentes aos

ordenadores de despesa:

Sem embargo, tal competência, diga-se de passagem , tem sido
trad icional e erroneamente confundida com a apreciação substancial
das contas do Governo, em geral , de tal sorte que, absurdamente, nas
órbitas estaduais ou municipais, Tribunais de Contas destas esferas
têm rejeitado contas de Governador ou Prefeito, por atos que ,
muitas vezes, não lhes podem ser diretamente imputáveis, pois
não se faz a devida acepção entre o que é de responsabilidade
direta das autoridades em questão e o que é de responsabilidade
de subordinados seus. Com efeito, possivelmente não há e talvez
jamais venha a haver alguma administração , considerada em seu
todo, livre de falha ou irregularidade na gestão de recursos públicos.
Sempre existirá algum servidor da administração direta ou indireta que
cometerá deslizes, faltas ou mesmo incorreções graves em detrimento
do bom e honesto manejo dos recursos públicos , para não se falar de
meras impropriedades técnicas no que concerne a registros relativos à
receita e despesa públicas. É urn contra-senso absoluto considerar a
aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo dependente da
miriade de atos praticados por terceiros, conquanto agentes da
administração direta ou indireta: atos que, nos respectivos escalões, o
Presidente, Governadores e Prefeitos centenas de milhares de vezes
sequer poderão saber que foram praticados ou como o foram e se, em
cada caso, foi obedecida cada particularizada exigência técnica ou
legal. Sem embargo, a sanção pela rejeição de contas do Chefe do
Poder Executivo (que ocorrerá se o Legislativo acolher parecer do
Tribunal de Contas neste sentido) é politicamente grave. (11 gritamos)

)I Op, Cit., p. 403 .

n MELLO. Ce lso Antôn io Bandeira de. Curso de direito administrativo, São Paulo. 7ed. rev., atual. c
amp1. 1995. p ágs. 126/1 27.
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A jurisprudênci a acompanha a exposição que fizemos. A propósito. o voto
do Ministro limar Galvão, nos autos do RE 132.747/DI', da Relatoria do Ministro
Marco Aurélio:

Além dessa função, de natureza técnico-opinativa, não há dúvida
de que exercem os Tribunais de Contas Estaduais funções de
natureza jurisdicional, por simetria do que está disposto no art. 71, li ,
da CF/88. Compete-lhe, pois, por igual, 'julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta [...] e as daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuizo ao erário público'.

Não se trata, ai, todavia, do agente político que exerce a Chefia
do Poder Executivo, mas dos demais agentes, responsáveis pelas
unidades administrativas que compõem a unidade política a que se
refere.

Em relação a esses agentes é que compete ao Colegiado
aplicar as sanções previstas em lei , como multas ou outras
cominações, assinar prazo para regularização de contratos,
providenciar no sentido da execução de seus efeitos, etc., como
disposto nos ines. VIII, IX e X do art. 71 da CF/88. (negr itamos}

Em nenhum passo, a Constituição investiu os Tribunais de Contas
do poder de, apreciando contratos celebrados pela Administração,
aplicar sanções ao Chefe do Poder Executivo, como aconteceu
relativamente ao Recorrente . A medida do absurdo poderia ser mais
facilmente percebida, se se estivesse diante de decisão análoga do
Tribunal de Contas da União, por meio da qual a Corte houvesse
aplicado multa pecuniária ao Presidente da República, ou condenado
o Chefe do Poder Executivo a restituir valores tidos como
indevidamente pagos pela Administração a terceiros.

Não há, nem poderia haver, no sistema orgânico do Estado
brasileiro qualquer espaço para iniciativa dessa ordem, não somente
em relação ao Chefe do Poder Executivo Federal, mas também do
Estadual e Municipal. Estar-se-ia diante de intolerável quebra dos
princípios da igualdade e independência dos poderes.

A observância de uma simetria no trato entre os três mencionados
agentes políticos do Estado somente não seria de ordem imperativa se
a própria Constituição Federal houvesse estabelecid o diverso em
relação aos dois últimos, o que, como se viu, não ocorreu, havendo,
ao revés, no art. 31, Parágrafo 1°, conferido o controle externo das
contas dos Prefeitos á Câmara Municipal, caracterizado como de
auxílio ao Poder Legislativo o papel a ser desempenhado pelos
Tribuna is de Contas dos Estados, a esse respeito.

Em razão do exposto. é necessário ponderação ao inclu ir fatos e atos nas
contas presidenciais. Antes. é preciso configurar a vinculação direta do ato com o
Chefe de Gove rno. analisar a legitimidade. eficiência e economicidade, sua
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repercussão financeira c orçamentária. o ating imento dos fins pretendid os. o potencial
de ofensa à co isa pública.

Uma possível regulamentaç ão em torno do tema deverá estabelecer a divisa

ent re o que deve atender o art. 7 I. I. da Constituição (contas prestadas pelo Chefe do
Poder Executivo) e o que deve compor a parcela inerente ao inciso 11 do mesmo artigo.
cuja competência para j ulgamento é do TCU.

No caso do Parecer Prévio ora em análise. não se torna possível. por este
Relator. rea lizar essa divisão. Imaginem Vossas Excelências que, tal como se encontra
formatado o Parecer. é inviável apartar com segurança a parcela sobre a qual a decisão
do Parlamento firmará a coisa julgada, onde não cabe rá mais qualquer provimento ou
decisão do Tribunal.

Há de se ponderar. no entanto. que. apesa r de todas essas observações. não
é razoável imaginar que eventual questionamento judicial possa redundar em plena

anulação do atual modelo de comp osição das contas presidenciais, refletido no Parecer
sob análise.

A praxe histórica de elaboração das contas presidenciais sempre se fundou
na consolidação de todas as contas. embora aparentemente em contrariedade às
disposições constitucionais vigentes.

Como o cidadão é o destin atário primeiro da fiscalização e da prestaç ão de
contas. pior seria desprotegê-lo. anulando todo o procedimento e tornando a atuação
do Estado obscura para a Nação. A par disso. devolver todo o processado
desprestig iar ia a Corte que. afinal. procurou desincumbir-se da tarefa da maneira que
lhe pareceu mais acertada, diante do vazio legislativo produzido pelo própri o

Congresso Nacional.

o Chefe do Poder Executivo sempre elaboro u as suas contas com amparo
na Lei Orgânica do TCU. sem contestá-Ia. O Congresso Nacional sempre as recebeu
do Executivo e as enviou. tal como elaboradas, ao Tribunal para análise. e as recebeu
de volta para julgamento sem questionamento.

Contudo, é tamb ém preciso proteger direitos do afetado diretamente pelo

j ulgamento (Prcs identa da Repúbl ica). que afinal foi eleito pe Q

majo ritário. Um ponto de equilíbrio faz-se mister. inciusi e
questionamentos j udiciais.

voto popular
evitar
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Propomos. ass im. que a sistemática adotada no Parecer Prévio relativo às
contas presidenciais de 20 14 seja aco lhida nesse processo. em respeito à praxe até
então instituída e tomando-se a cautela de somente considerar. para efe ito de
julgamento das contas. aqueles fatos e atos que possam ser diretamente imputados ao
Chefe do Poder Executivo. o que afa sta, de pronto. aqueles atos de natureza
eminentemente técn ica ou j urídica sobre os quais houve manifestação dos órgãos

especializados .

Nossa proposta. portanto. é de que o Parecer Prévio seja j ulgado tal como se
encontra, considerando-se o posicionamento do Congresso Nac ional sobre as
"irregularidades" e "ressalvas". resumido no projeto de decreto legislativo anexo.
deixando, todavia. evidente a necessidade de urgente regulamentação da matéria.
como consignado ao longo deste Relatório.

3.2.6 Da recomenda çân do Tribunal ao Congresso Nacional

o Parecer Prévio ora em debate consigna textualmente que "as Contas não
estão em condições de serem apro vadas. recomendando-se a sua rejeição pelo
Congresso Nacional".

Não nos parece adequado que o Parecer Prévio, documento de natureza
eminentemente técnic a. contenha recomendações ou aconselhamentos ao Parlamento
com o objetivo de influi r na decisão a ser tomada por este. Ao contrário. o Parecer
Prévio deve se restringir a apontar, de forma obj etiva, os atos e fatos relevantes

identificados na prestação de contas c que estão em desconformidade com a legislação
vigent e.

A Constituição Federal (art. 71, I) determin a a elaboração de parecer
prevro, A LRF33

• cla reando a pretensão constitucional. apenas estabelece que tal
parecer deve ser "conclusivo" , Por óbvio. não se pode imaginar parecer que não sej a
conclusivo. especialmente quando se trata da impingir irregularidade à conduta
presidencial.

o art. 228 do Regiment o Interno do Tribunal esclarece o que se deve
entender por "conclusivo", em relação ao parecer prévio das contas presidenc iais.

Dispõe o artigo. in verbis:

Art. 228. O parecer prévio a que se refere o caput do art. 221 será
conclusivo no sentido de exprimir se as contas prestadas pelo
Pres idente da República representam adequadamente as posições

3.1 Nos termos do art. 59, § 10. I, existe a previsão de "alerta", mas tão somente em casos especuicos. que não se
relacionam com o Parecer Prévio, porquanto deve ser realizado durante a execução.
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financeira , orçamentária , contábil e patrimonial , em 31 de dezembro,
bem como sobre a observância dos principios constitucionais e legais
que regem a administração pública federa l.

§ 10 O parecer prévio conterá registros sobre a observãncia às
normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos
orçamentos da União e nas demais operações realizadas com
recursos públicos federais , em especial quanto ao que estabelece a lei
orçamentária anual.

Como se vê. não existe mesmo no Regimento Interno qualquer previsão de
recomendação ao Congresso Nacional em relação às contas presidenciais por parte do
TCU.

Entre o parecer ser conclusivo (terminativo. conclud ente. quanto ao
cumprimento ou não das normas pela autoridade) e ser aconselhador ex iste a larga
diferença entre permitir ao Parlamen to formar sua livre convicç ão política c pretender
est imulá-lo. ou constrangê-lo. mediante suges tão. a acompanhar a análise da Corte.

o j ulgamento do Congresso Nacional. órgão efetivamente competente para
o caso. consi dera outros e variados elementos, especialmente inerent es ao ambiente c
ao embate político. e não apenas a conclusão do TCU. Bem mostra essa realidade o
seguinte trecho do relatório apresentado neste Colegiado, em relação às contas de
199 1. que, contrariando o Parecer Prévio, deliberou pela rejeição:

A esse respeito, constitui nosso entendimento que o Programa de
Governo apresentado à Sociedade Brasileira no Congresso Nacional
constitui um compromisso político da maior seriedade, que o
Presidente assume com a Nação, e nessa condição passa a servir
como balizamento para toda a ação governamental, com intensos
reflexos na vida da sociedade nacional e de cada cidadão. Não
podemos , portanto, continuar a interpretar a apresentação do
Programa de Governo como mera formalidade , devendo , sim, ser
objeto de avaliação quando do julgamento da atuação do Presidente
da República pelo Congresso Nacional, especialmente , para que se
verifique até que ponto e com que zelo os mais genuínos interesses
da sociedade brasileira foram defendidos pelo Primeiro Mandatá rio da
Nação.

[...]

A Sociedade Brasileira , que acompanhou atentamente os
trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquér ito criada através
do Requerimento nO 52/92-CN , repudia frontalmente esta forma de
tratar a questão da imputabilidade do Presidente da República por
seus atos, e assim também a Constituição Federal , em diversos
dispositivos. O que se espera do Congresso acional, simplesmente ,
é que aja com coerência , e não rasgue o Rela ór io Final a que chegou
aquela CPMI, em 23 de agosto de 1992.
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infração à
financeira.

A Lei Orgânica do TCU (Le i n° 8.443 . de 1992). ainda que pudesse ser

utilizada como amparo à Corte, não estabelece a possibilidade de aconse lhamento ao

Leg islativo , co mo ocorreu no item 1.1.5 do Parece r Prévio.

Os arts . 10, § 2°, 15 e 16 preveem apenas que. no caso de julgamento de

contas em de finitiv o, o Tribunal deverá julgá-Ias reg ulares . reg ulares com ressalva ou

irregulares.

Em relação às Contas do Chefe do Poder Executivo. a Corte não real iza

j ulgamento. menos ainda em definitivo. Portanto. é injurídico aconselhar ao Congresso

Nac iona l. a aprovação ou a rejeição. ainda que parcia l. sob pena dc interferênc ia

indevida .

Para as cont as cujo julgamento é de responsabilidade exclus iva do Tribunal.

o eitado art . 16, incis o 111. a líneas de "a" a "d", dispõe que tais co ntas serão julgadas

irregulares apenas quando houver co mprovação de alguma das seguintes ocorrênc ias:

I. omissão no dever de prestar contas;

11. prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo. antieconômico, ou
norma legal ou regul amentar de natureza contáb il.
orçamentária. operac ional ou patrimon ial;

111. dano ao erário decorrente de ato de gestão ileg ítimo ou antiecon ômico:

IV. desfalqu e ou desvio de dinh eiros, bens ou va lores públ icos.

Ta l previsão consta ipsis Iitteris do art. 209 do Regimento Interno. No

entanto, o inciso 11 do mesmo art. 16 (replicado no art. 208 do Regi mento) determina

que as contas devem ser julgada s "regul ares co m ressalva", quando ev idenciarem

impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de qu e não resulte dano ao

erário.

Ou seja, se nas contas para as quai s é competente o Tribunal deve. por

imposição legal e regim ental, identificar precisam en te o "dano ao er ário", a fim de

rejeitá-Ias. com maior razão deveria fazê-lo em relação às contas preside nciai s. em que

atua como órgão auxiliar, haja vista a relevância do cargo fiscaliza do e o po tencial

conflito político daí decorrente. Entretanto, apesar de recomendar a rejejç ão, em

nenhum momento o TCU especificou o efetivo prejuízo às contas públi cas I; virtude

de conduta presid enci al.
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Por oportuno" :

Quando as contas evidenciarem impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário, serão
consideradas regulares com ressalvas.

Afirma-se no Relatório (item 1.1.5 .2), que "devi do à relevâ ncia das

irregularidades consigna das no relatório, não elididas pelas contrarrazões apresentadas

pela Presidenta da República, que não foram plenament e observados os princípios
constitucionais e lega is que regem a administração pública federaL :'.

Perguntar-se-ia qual a base de comparação para aferir a "relevância das

irregul aridade s" . Veja-se que, no parecer prévio rela tivo às contas de 20 11 , por

exe mp lo. da Relatoria do Eminente Ministro José Múcio Monteiro. foram c1encadas

25 ressalvas. pra ticamente o dobro das irreg ularidades apo ntadas nas contas em
aná lise. Não houve. no entanto. "opinião" ou " recomen dação" para rejeição.

No Parecer Prévi o relativo às contas de 2013, duas das ressal vas lá

apontadas (4 c 5) coincidem com as ressa lvas 11 e 11I do Parecer de 20 12, com as

ressa lvas 4 e 5 do Parecer de 20 10. Porém. o que foi tido como ressalva naqueles
exercícios agora. nas contas de 20 14. aparecem como "irregularidades" (itens 5 e 6).

mas sem qualq uer justifi cati va para o agra vam ento da interpret ação!

A aferição da responsabi lidade do Presidente da República precisa ser

cautelosa. os indícios devem estar claramente evidenciados e a conexão com a conduta

pres idenc ial deve ser comprov ada. não presumida, bem ass im reali zada a subsunção
do fato à previsão legal. É mister ter em conta que o j ulgamento envolve questões

muito além da necessidade de constatar irregularidades e punir o vicio: tem íntima

relação com a estabilidade das institu ições.

Dai a prud ência do legislador constitumte orig inário de conceder

unicamente ao Parlam ento. órgão político por essência , represe ntativo de todas as

classes sociais. a competência para fisca lizar o mandatário maior e julga r suas contas.
Ao Tribunal restou a honrosa tare fa de elaborar o Parecer Prévio, conclusiv como

subsídio ao j ulgamento a ser feito pelo Congresso Naciona l,

aco nse lhame ntos .

~.. LIMA. Luiz Henrique. Controle externo - teoria e j urisprudência para os tribunais de contas. 6. ed . São
Paulo: Método. 20 15. p. 287.
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3.2.7 O prazo para elabora ção do parecer pelo TCU e o prazo utilizado

o parecer prévio a ser elaborado pelo Tribunal. apesar de técnico e não
vincu lante, é indispcns ávcl'". Ainda que o Tribunal atrase sua conclusão. o Congresso

Nacional não pode proceder ao j ulgamento sem considerá -lo.

A Carta Política estabelece o prazo de sessenta dias para a elaboração do

parecer. a contar do recebimento da docum entação remetida pelo Congresso Nacional
(ar t. 7 1. I, CF). O Tribunal sugeriu noventa dias à ANC (art. 73). mas não foi atend ido.

porq ue houve subs tancia l redução da atribuição da Corte sobre a matéria.

A fixação de prazos tem o propósito de estabelecer limite para a tomada de

deci sões e. enfim. es tabilizar as dispu tas e liberar os interessados. A lém disso. evita a

duração infinita dos procedimentos. trazendo previsibilidade e seg urança j urídica aos

julgamentos.

A própria Constitu ição assegura a todos. no âmbito judicial e
administrativo, o princípio da razoável duração dos processos e os meios que gara ntam

a celeridade na tramitação (art. 5°. LXXVIII) .

As contas da Chefe do Poder Exec utivo rela tivas a 20 14 foram recebidas no

TCU em 22/04/20 15. Logo . segundo o termo constitucio nalmente estabelecido.

deveriam ter sido analisadas até o dia 2 1/06/20 15. Por ser domingo. o vencimento
estendeu-se para o primeiro dia útil seguinte. 22/06/20 15. segu nda-feira.

O prazo não foi cumpr ido pela Corte, sob o argumento de ter de abrir
espaço de tempo para assegurar a ampla defesa.

Embora o prazo para apresentação do Parecer tenha sido extrapolado. a

necessidade de privi legiar o pr incíp io constitucional da am pla defesa e do

contraditório poderia ser invocada, sim, e apen as em razão disso. para postegar a
entrega do Parecer.

A Egrégia Corte de Contas esclarece que encerrou em 17/06 /2015 a

apreciação do Relatório Prelim inar. e que, mediante o Aviso n° 664-GP/TCU. de

19/0612015 , comunicou ao Congresso Nac ional a abertura de prazo para manifestaç ão

da Presidcnta da República.

Informa ainda que (11. 879), depois do encerrame nto da apreciação do dit
Relatório Prelim inar e após o envio do Av iso n° 664-GP/TCU ao Congresso. o

" A propósito, ADI26 1/SC,julgado em 14/ 1112002. sob a Relator ia do Ministro Gi lmar Mendes. publicado no
Dl de 28/02 /2003 .
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Eminente Ministro Relator, por iniciativa de agentes públicos ligados ao Tribunal (fls.

584 e 879). encaminhou novos indícios de irregularidades para manifestação da
Senhora Presidenta da República. nos termos do Aviso n° 859-GP/TCU. de
12/08/20 15.

Eis os indícios referidos :

17.1.1. Edição do Decreto 8.197, de 20/2/2014 , e alterações
subsequentes, que dispôs sobre a programação orçamentária e
financeira e fixou o cronograma mensal de desembolso para 2014,
sem considerar a manifestação do Ministério do Trabalho e Emprego
quanto à elevação de despesas primárias obrigatórias (Seguro
Desemprego e Abono Salarial), no valor de R$ 9,2 bilhões, e quanto à
frustração de receitas primárias do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
no valor de R$ 5,3 bilhões, nos termos do Oficio 35/2014/SE-MTE , de
17/2/2014, em desacordo com os artigos 8° e 9° da Lei Complementar
nO 101/2000;

17.1.2. Abertura de créditos suplementares, entre 5/11/2014 e
14/12/2014, por meio dos Decretos Não Numerados 14028, 14029,
14041, 14042, 14060, 14062 e 14063, incompatíveis com a obtenção
da meta de resultado primário então vigente , em desacordo com o art.
4° da Lei Orçamentár ia Anual de 2014, infringindo por consequência, o
art. 167, inc. V da Constituição Federal, e com a estrita vinculação dos
recursos oriundos de excesso de arrecadação ou de superávit
financeiro, contrariando o parágrafo único do art. 8° da Lei de
Responsab ilidade Fiscal.

Em que pesem as razões que levaram o TCU a utilizar o prazo adicional
para emitir. em definiti vo, o Parecer Prévio a seu cargo. temos que tal dilação não
enco ntra amparo na Carta Política. pois, obviamente. o prazo peremptório de 60 dias
estabe lecido pela Constituição já haveria de contemplar aquele necessário para o
estabelecimento do contraditório e da ampla defesa do responsável pelas contas em
aná lise.

Releva assinalar que a Corte somente tem plena iniciati va em relação às
contas dos demais agentes e órgãos públicos (art. 71, II e IV, CF) ; não. em relação às
do Chefe do Poder Executivo (arts. 49, IX, e 7 I. I, CF) . Mais uma vez, lembre-se. a
atuação de oficio foi negada ao Tribu nal pelo const ituinte originário.

Perm itir à Corte extrapolar o prazo e o objeto de apreciação que lhe foi
enviado. seria esvaziar a competência do Parlamento, transferindo-a àquele Tr ibunal,
que estaria livre, como de fato esteve. para apreciar o quê c como quiser n \ mbito das
contas presidenciais. inclusive fora do tempo fixado.
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3.3 Das Supostas Irregularidades e das Ressalvas Apontadas no Parecer Prévio

Passados mais de quinze anos da promulgação da LRF. verifica-se. nos
casos so b análise. que questões centrais para a gestão das finanças p úblicas, como

critérios para apuração do montante da dívida consolidada e o conceito de operação de

créd ito. aind a estão sob intensa discussão e interpretações diametralmente opos tas por

órgãos que ocupam o topo da estrutura governamental federal. como a Advocacia
Geral da União (AGU). a Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona l (PGFN). o TC U e

consultorias j urídicas dos Ministérios.

De fato. a discussão não é triv ial dada a singular com plexidade da matéria.

que envo lve a compreensão de conceitos j urídicos. contábeis e orçamentários

específicos relativos à exec ução da receita e da despesa públicas hem como da gestão

fiscal responsável. instituído pela LRF.

Os argumentos apresentados pelos órgãos técnicos e j uríd icos. consoante se

observa dos pareceres e notas anexadas aos autos (divu lgados na página da CMO na

internet). não deixam qualqu er dúvida sobre a compl exidade e o alcance do tema.

Sobreleva. ain da. a importância da matéria em razão das sérias e gravosas

consequências administrativas. penais. políticas e patri moniais que poderão advir aos
ges tores envolvidos. caso se comprove a contratação de operação de crédito sem

autorização legal.

Isso porqu e tal conduta poderá resul tar na possibilidade de tipificação dos

atos prat ícados como imp robid ade adm inistrativa ou mesmo crimes de

responsabilidade. previstos nos arts. 37. § 40
• e 85. da Constituição. no art. 359-A. do

Decreto-Lei na 2.848. de 1940. e no art. 11. item 3. da Lei na 1.079. de 1950.

Nas Seções seguintes serão apresentados os doze apontamentos de
irregularidades consignados no Acó rdão na 1.464-TCU-Plenário. objetos do Parecer
Prévio encaminhado pelo TCU ao Congresso Nac ional.

3.3 .1 Irregularidade I - Omissão de pa ssivos da União junto ao Banco do Brasil,
BNDES e FGTS

1. Inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição

Federal) , bem como dos pressupostos do planejamento, da transpa rênci
e da gestão fiscal responsável (art. 1°, § 1°, da Lei Complementar
101/2000) , em face da omissão de passivos da União junto ao Banco do
Brasil, ao BNDES e ao FGTS nas estatísticas da dívida pública de 2014
(itens 2.3.5 e 8.5 do Relatório).
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Contextualizaç âo do tópico

• ide ntificação pela unid ade técn ica: item 2.3.5. págs. 46/4 7.

• defesa (AGU) j unto ao TCU (RA/01 -20 15) : págs. 17/32.

• aná lise das contrarrazões pela unidade técnica: item 8.5. págs. 689/742.

• co nc lusão do Mini stro Relator : item 9.2 . 1. págs. 829/833.

• inclu são co mo irregul aridad e: item I. pág. 14.

• defesa (AGU)junto ao Co ngresso: págs. 06/ 16.

An álise

Preliminarm ente. co nstata-se que o presen te apo ntamento decorre do

Processo TC 02 1.64312014-8. de 27/08 /20 14. que tratou da ausê ncia de cô mputo no

cálculo da Dívida Líq uida do Setor Público - DLSP. pelo Banco Centra l do Bras il 

BCB. de passivos da União j unto ao Banco do Brasil - BB. Banco Naciona l de

Desenvolvimento Eco nômico e Social - BNDES e Fundo de Ga rantia de Tempo de

Serviço - FGTS.

Observa-se que referido Processo. que não se enco ntra anexo ao Parecer

Prévio enca minhado pelo TCU ao Congresso Naciona l. a inda "está em aberto" naquela

Corte de Contas. conforme informação constante do sítio do Tribuna l na internet. ou

seja. pendente de conclusão, possivelmente em razão de embargos ou recursos opostos

pela AG U perante o Tr ibunal.

Essa co nsta tação somente reforça nossas impressões iniciais já cons ignadas

neste Relatóri o, segundo as quais o processo de prestação de contas presidenciais

preci sa de urgent e regul amentação no que diz respeito, entre outros fatores. ao se u

conteúdo, a fim de ev itar confusões decorrentes da falta de individualização das

mat érias suje itas ao j ulgamento do TCU daquelas de competência do Co ngresso

Nacional.

A so mar-se a isso. o Relatório do Tribuna l. citando trecho do Acórdão n°

825/20 15-TCU-Plenário. resultante do referido Processo. alega qu e o Banco Central

"faltou com a diligência e transparência esperada no desempenho de suas
atribuições" (11. 46). Mais adia nte, informa que os responsáveis pela questão tratada

no cita do Processo foram precisamente identi ficados e "chamados em audiência" para

apresentar suas razões (Il . 47 ).

O Relatório não apont a qualquer interferência que eventualmente a Chefe

do Poder Executivo . em afronta à autonomia da institui ão, tenha efetuado no Banco
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Central. com a finalidade de om itir. alterar ou distorcer a apuração ou demonstração de
dados. estatísticas ou registros contábeis.

Logo, a inclusão desses fatos nas contas presidenciais fica carente de

fundamento. pois também não encontra respaldo no art. 7 I. I. CF. tampo uco no art. 36

da Lei n° 8.443. de 1992.

o Banco Central é uma autarquia autônoma, com competência lixada em

lei36
, que exerce preci puamente a função de autoridade monetária. Se infrin giu a

norma. deve desde logo a Corte apontar o vício c adotar todas as med idas necessárias
para saná-lo, inclusive cominar as penas eventualmente cabíveis. Mas. como será visto

ao longo deste tópico. não nos parece que o BCB tenha cometido as irregularidades

apontadas .

Especificamente quanto ao mérito do apontamento em tela. observa-se que
a Corte não deix ou suficientemente fundam entado em seu Relatório inicial ( tls. 46/47)

quais seriam os defeitos em que incidiu o BCB. para que a este determinasse regis tros
no "rol de passivos". e porqu e essa alteração seria adequada . Descreve u a grav idade de

seu apontamento em cerca de uma página e meia, pois tudo estaria. possive lmen te.

detalhado no âmbito do TC 021.643/2014-8.

Em razão disso. passa-se a compree nder o apontamen to deste tóp ico apenas
a part ir dos elementos contextua lizados c referenciados na defesa presidencial ofertada

pela AGU (RA/0 1-201 5, tls. 17/31 ). que. aliás. protestou quanto às nova s teses c

argumentos trazidos pelo TCU após a oportunidade de defesa a ela conferida:

o TeU, sem analisar todos os fatos e argumentos apresentados
nas contrarrazões e se valendo de documentos e novas teses que não
foram previamente comunicadas , prejud icando o exerc ício da ampla
defesa e do contraditório, baseou sua decisão nos seguintes
argumentos:

Com isso, fica evidente a completa inversão da lógica processual. já que .

aqui no âmbito das contas presidenciais. a fundamentação pela Corte. em 53 páginas

(fls. 689 a 742) , somente ocorreu após a manifestação da defesa. E sem que esta
tivesse a oportunidade de réplica - na verdade, sem direito de contestação. tendo em

conta a inova ção nos autos.

Houve evidente afronta aos princípios inerentes ao contraditório e à ampl
defesa. pois o Tribunal emitiu seu parecer sem a audiência do prejudicado sobre a

Jó V. Lei 0°4.595. de 3 1/12/ 1964. especialmente arts. 9° a 15.

Página 73 de 24



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

questões que posteriormente levantou. de tal modo que foi ass im que o Parecer Prévio
chegou ao Congresso .

Ou seja. não houvesse a manifestação da defesa diretam ente ao Congresso
Nac ional. este sequer teria condições de compreender a ques tão. para embasar seu

jul gamento.

Fcitas essas observações. verifica-se que. em relação à presente
irregularidade. o Tribunal reclama da omissão. pelo Banco Central. do registro de R$
40.25 bilhões nas estatísticas da divida pública dos seg uintes passivos, que
represe ntariam formas de financiamento do setor público. junto ao:

I. Banco do Brasil. no montante de R$ 9.74 bilhões;

11. BNOES (Finame). no va lor de R$ 12, 16 bilhões; e

111. FGTS. no valor de R$ 18.35 bilhões.

O cerne da questão tem correspondência com a correta apuração da OLSP e
do resultado fiscal da União.

A prerroga tiva para estabelecer os limites de endividamento. bem ass im as
normas de apuração de tais limites. é privativa do Sena do Federal37. A fixação dos

critérios de apuração do resultado fiscal cabe ao Congresso Nacional j''. Nenhuma
dessas instânci as legislativas deliberou sobre os respectivos tema s. Portanto, não existe
regulação sobre a metodologia de apuração dos resultados fiscais a que se refere a
LRF .

A lei de diretrizes orçamentárias vem suprindo parcialmen te a lacuna
anualmente. exigindo que o Poder Executivo explicite a metodologia de apuração do
resultado fiscal (e não os limites da divida consolidada ou da OLSP) e defina o órgão
responsável pela apuração (na LOO 20 14, arts. 7°, § 4°, e 11 ).

A mensagem presidencial relativa ao PLOA 20 14 elegeu, assim como se
fez em todas as outras oportunidades, desde a primeira LOO após a aprovação da LRF.
o BCB e sua metodologia. para apurar tal result ado, nos seguintes termos (11 . 60 da
respectiva Mensagem):

Em observância ao art. 11, inciso IV, do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2014 (PLDO-2014), c ~pre ressaltar que
o Banco Central do Brasil (Bacen) é o respon ável, ao final do

17 V.g.. art. 52. VI a IX, CF combinado com o art. 30, I. LRF.

" V.g.. arts. 48 . 163. I. e 165. *9°, CF. comb inado com o art. 30. 11 e § 1°, IV. LRF.
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exercrcro, pela apuração dos res ul tados fi scais para fins de
verificação do cumprimento da meta fi xada no Anexo de Metas
Fiscais do PLDO-2014.

A Necessidade de Financ iamento do Setor Público (NFSP) refere
se a uma metodologia consagrada internacionalmente para a
avaliação de políticas fiscais , consistindo na soma entre o resultado
primário do setor público não financeiro e a apropriação de juros
nominais por competência. O resultado primário de um determinado
ente , por sua vez, diz respeito á diferença entre receitas e despesas
primárias, em um período de tempo, e pode ser apurado por doís
critérios:

a) variação do nivel de endividamento líquido do ente durante o
período considerado; ou

b) soma dos itens de receita e despesa.

O primeiro critério, chamado "abaixo da linha", é calculado pelo
Bacen e considerado o resultado oficíal por fornecer também o nível
de endividamento fina l obtido com a geração do superávit/déficit
primário.

O segundo, denominado "acima da linha", é acompanhado pela
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF) e
pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SOF/MP) e possibilita o controle dos itens que
compõem o resultado, sendo fundamental para a elaboração dos
orçamentos e do planejamento fiscal. (grifamos)

A propósito, o BCB vem utilizado essa metodologia desde 1991. portanto
há mais de 25 anos, para apuração dos resultados fiscais destinados a subsidiar suas
dec isões de políti ca mo netá r ia. Nessa matéria . deve ser enfati zado , a competência é
privativa do Banco, no âmbito das prerrogativas de que trata o art. 164. CI~39 .

Importa salientar ainda que, em nenhum instante. qualqu er normativo
estabeleceu a necessidade ou dever de se adaptar a metodol ogia específica do BCB.
para viabilizar a verifi cação do cumprimento da meta fiscal estabe lecida para cada
exercício finance iro. É dizer, a metodologia do BCB foi acolhida para esse fim tal
como já há muito vinha sendo utilizada no apoio às decisões da Autor idade Monetária.

A primeira conclusão que se retira é de que. inexistindo normativo nesse
sentido, falece competência à Corte de Contas para determinar à Autoridade Monetária
ajuste ou adaptação na metodologia.

Como o Banco não lhe é subordinado, não nos parece con forme a lei e 1 s
atribuições legais e constitucionais do TCU, que este determine altera ção
metod ologi a de apuração de estatísticas. porquanto a concepção e a aplicação

39 Art. 164. A competência da União para emit ir moeda será exercida exclu sivamente pelo banco central.
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metodologia são da competência legal do Banco (art. 164, CF, e arts . 9° e 10.

especialmente. da Lei n° 4.595, de 1964) e com a finalidade de auxil iar o desempenho
da autoridade monetá ria.

Conforme bem lemb rado pela defesa ofertada pela AGU (RAIO 1-20 15, ll.

19). o próprio Tribunal. segundo o Acórdão n° 7.469-TCU-I ' Câmara, de 04/12/201 2,
sob a Relatoria do mesmo Relator das presentes contas. não tem dúvidas quanto a falta
de prerrogativa da Corte para demandar alterações de metodologia ao BCB :

26. Com vênias aos pareceres das unidades técnicas envolvidas ,
de fato, além de o Senado federal estar em mora com a fixação de
importantes parâmetros relativos ao controle da política fiscal , falta
diploma legal que obrigue o Bacen a editar norma conjunta
estabelecendo os conceitos e parâmetros da metodologia 'abaixo da
linha', que venham suprir o vácuo legislativo para efeitos de controle
da LRF e que norteiem a atuação do TCU no processo de fiscalização
de conformidade .

27. Ainda que o Bacen pudesse avançar nesse sentido, tal
normativo seria questionável do ponto de vista do controle de
constitucionalidade , haja vista tratar-se de matéria privativa do Senado
Federal, por força de disposições constitucionais e legais.

28. Mesmo nas atribuições conferidas ao TCU peJa LRF ou pela
Lei nO 10.180/200 1, não há dispositivo que o autorize a determinar ao
Bacen que legisle para suprir a omissão do Senado.

A Corte. em várias oportunidades. admite a competência do BCB e ace ita

como correta a metodo logia que este usa, pois "jamais afirmou exislir qualquer erro,
incorreção ou equivoco na metodologia "abaixo da linha" do Bacen . posto que

entende que as bases conceituais de refer ida metodologia devem ser estabelecidas
pelo próprio Bacen. " (ll. 22)40

Porém, após extensa e rrunu crosa argumentação. acusa o Banco de não

cumprir a metodo log ia. pois não regis traria nas esta tísticas fiscais as dívidas da União

que deveriam. pelo critério "abaixo da linha". ser computadas nos estoques da DLSP e

nos lluxos que compõem a apuração dos resultados fiscais (primár io e nominal), além

dc outras ilegal idades. Confira-se:

(...] a omissão de passivos que afetam a variação da DLSP e,
por conseguinte, os resultados primário e nominal representam ofensa
ao principio da legalidade, previsto na Constituição, bem como
desconsideração dos pressupostos do planejamento, da

.to Às fls. 708 c 709. a Corte também afirma que " O Te U reconhece que li metodologia tem sido aplicada
man eira uniforme desde () ano de 1991 e entende que nunca pretendeu altera-Ia, posto que () mesmo e. li a
cargo da discricionoriedode do Bacen.": "Novamente, não há qualquer determinação ou orientação do
para que sej a promovidas alterações na metodologia 'abaixo da linha '",
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t ransparência e da ges tão fi scal, pois, entre outras consequências,
tem repercussão direta no cumprimento de dispositivos da LRF, entre
os quais, os contingenciamentos determinados pelo art. 9° da LRF. (p.
830) (grifamos)

Ocorre que, para realizar o registro requerido pelo Tribunal, não haveria
outro caminho scnão o de promover mudança no método há muito usado dc modo
unifonne pelo BCB. Ao forçar o registro de fatos incompatíveis com o sistema
vigente, não é outra a pretensão da Corte senão forçar mudança no tal sistema.

desvirtuando-o de sua final idade original.

Segundo as pertinentes preocupações da Autoridade Monetária.
manifestadas na defesa apresentada peta AGU junto ao Tribunal (fls. 24/26).
justificando a não inclusão das rela ções da União com a Finamc/BNDES. o FGTS e o

Banco do Brasil S.A. nas estatí sticas macroeconômicas que publica:

Assim, deve-se ter em mente que as estatíst icas
macroeconormcas do setor fiscal, publícadas pelo BCB ,
calculadas a partir da variação do end ividamento líqu ido do
conjunto dos entes públícos (metodologia " abaixo da linha") , têm
como objetivo medir o impacto das operações do setor públíco
sobre a demanda agregada e, por conseguinte, sobre o nível de
preços, informação fundamental para a formulação e condução
da po lítica monetária , a exemplo da definição da meta da taxa básica
de juros do Sistema Especial de Liquidação e de Custód ia (Selic), no
âmbito das reuniões do Comitê de Polit ica Monetá ria (Copom).

Consequência disso é que a competência da área econômica do
BCB de determinar os contornos da metodolog ia para apuração do
impacto das operações do setor público sobre a demanda agregada ,
inclusive para fins de comparabilidade internacional , constitui parcela
essencia l da autonomia operacional da autoridade monetári a para
o exercicio de sua competência pr ivativa de formular e executar a
política monetária, como bem ressalta a anexa nota técnica .

A utilidade de qualquer instrumento, recorde -se, define-se por sua
idoneidade para o atingimento de uma finalidade que lhe foi
legalmente atribuida. A util idade das estatisticas macroeconômicas
do setor fiscal elaboradas pelo BCB mede-se por sua capac idade
de instrumentalizar a Autarquía no labor técn íco de formular e
executar a polít ica monetária, sem a interferência de
considerações alheias a esse mandato legal (vide arts. 9° a 11 da
Lei n° 4.595 , de 31 de dezembro de 1964).

Quaisquer constrições á autonomia técn ico-operacional da
autoridade monetária de definir a metodologia de apuração das
estatísticas fiscais, decorrentes do interesse em contemplar
finalidades alheias á formulação da política monetária, por mais
meritórias que sejam, tem o potencia l de in terferír na idoneidade
das estatisticas fiscais como ferramenta monetária e co mo
padrão de comparabilidade internacional , redundando em possiveis

Página 77 de 243



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(C MO)

ineficiências, além de causar reflexos no desempenho das
competências legais do próprio BGB.

Decorre do objetivo dessa estatistica macroeconômica do
setor fiscal e do fato de ser o BCB responsável por compilá-Ia e
publicá-Ia - ou seja , estar a Autoridade Monetária e de Supervisão
Bancária do Pais disposta a efetuar a estatística macroeconômica do
setor fisca l - a delimitação pré-estabelecida de critérios próprios á
atividade estatistica como abrangência e cobertura, que , de resto ,
caracterizam qualquer produção de estatísticas macroeconômicas .

Pelas razôes acima é que o Manual de Estatísticas Fiscais do
BCB define , logo em sua Introdução, que as "fontes de dados
utilizadas nessas estatísticas são, regra geral, os detentores das
dividas do setor público, tendo como base as informações
registradas na contabilidade do sistema financeiro .", uma vez que
o "Banco Central, como Órgão responsável pela formulação e gestão
da política monetária e pela regulação e supervisão do Sistema
Financeiro Nacional, pode solicitar das instituições financeiras
informações sobre créditos e haveres do setor público, facilitando
o trabalho de compilação das estatístícas fiscais" (destaques ausentes 1/0

original) .

Dessa forma , quando o item 3 do Manual de Estatístícas Fiscais
do BCB, relativo a "Conceitos e Critérios Básicos das Estatísticas",
afirma que a "regra gera l" para a inclusão de um créd ito ou de uma
divida do setor público não financeiro na DLSP é que eles "devem
estar registrados no passivo [ou ativo] das instituições devedoras [ou
credoras] do governo", essa afirmação refere-se, logicamente, ás
instituições financeiras.

[...]

Destaque-se, ainda sobre metodologia, que as estatísticas
macroeconômicas do setor fiscal, publicadas pelo BCB, adotam
para a contabilização e para o momento de registro o critério de
caixa, definido no Manual de Estatísticas de Finanças Públ icas
(Government Finance Statistícs Manual ou GFSM ), cuja primeira
versão foi publicada pelo FMI em 1986.

Pelo critério de caixa, as "transações são registradas apenas
quando o recurso (cash) é efetívamente recebido ou pago" (versão
preliminar do GFSM 20 14, parágrafo 1.27) . A apuração dessas
estatísticas no critério de caixa é, adicionalmente, a maneira mais
trad iciona l de compilar as estatísticas macroeconômicas do setor fisca l
(versão prelim inar do GFSM 2014 , parágrafo 4.2). Esse critério está
explicitado no Manual de Estatísticas Fiscais do BCB em sua página
10: "As NFSP apuram o resultado pelo regime de caixa" (grifos
originais)

Ma is ad iante. arre mata a AGU (fls. 29/30):

Aplicando-se esse entendimento, consagrado há 25 (vinte e cinco )
anos , tem-se que pouco mais de 314 (tr ê quartos) dos " R$ 40
bilhões" citados pelo TCU são ativo de instituiçôes não
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financeiras (FGTS e Finame), não devendo, portanto, ser
contemplados nas estatísticas macroeconômicas do setor fiscal,
publicadas pelo BCB.

Os R$ 9,7 bilhões restantes (BB) também não são incl uidos
nas estatísticas macroeconômicas do setor fiscal publicadas pelo
BCB, por não preencherem os demais requisitos da metodologia, em
espec ial o critério de caixa.

[... ]
A reforçar essa convicção, repise-se que nenhuma operação

dessa natureza foi incluída nas estatisticas fisca is abaixo da linha
em qualquer outro exercicio e nem sequer foram apontadas em
relatórios anteriores do TCU.

Com base em tudo quanto exposto, não há qualquer
ilegalidade, como sugere o apontamento do Relatório Preliminar da
Corte de Contas , simplesmente porque não há lei nem qualquer
outra norma cogente que tenha definido a "metodologia de
apuração dos resultados primário e nominaf' nem que tenha
obrigado o BCB a íncluir determinadas operações no cálculo da
OLSP ou do Resultado Primário. (grifos originais)

Ao afi rmar que o BCB não cumpriu a própr ia metodologia. a Corte

amparou-se em várias situações. aparen temente semelhantes. que ter iam ocorrido no

passado. Porém, não submeteu seus arg umentos ao contraditório. talvez até por isso

não tenha retleti do melhor sobre sua posição.

No âmbito do Congresso Nacional. na oportunidade franqueada. a AGU
ofertou defesa (RNO I-20 15, tls . 11/ 14), tornando claro que:

A situação examinada pelo TCU não se confunde com registros
anteriores feitos nas estatísticas fiscais por ocasião de reestruturaçôes
no setor público ou renegociaçôes dívidas amparadas em legislação
própria.

Por exemplo, quanto á existência de passivo com o FGTS que
fora objeto de registro na DLSP, tratava-se de situação relacionada ao
processo de reestruturação de ativos e passivos da Caixa Econômica
Federal (CAIXA) em 2001. Nesse processo, ativos contra mutuários e
dívidas com o FGTS foram transferidos da CAIXA para uma empresa
pública nascida com essa reestruturação, a Empresa Gestora de
Ativos (Emgea). Para evitar a geração de um ativo para a União sem
um correspondente passivo (distorcendo as estatísticas) , a divida da
Emgea com o FGTS foi incluida na DLSP.

Esse caso (assunção de dívidas por uma estatal em razão de
reestruturação amparada em lei) é situação totalmente diferente do
que foi apontado pelo TCU em relação ao passivo da União com o
FGTS verificado em 2013 e 2014, isso porque, no caso da divida
reestruturada , atívos e passivos, que se encontravam registrados na
contabilidade da CAIXA, foram assumidos por uma empresa pública e
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incluídos na DLSP e, no caso dos montantes apontados pelo TCU,
constituiriam, na visão da Corte de Contas , "operações de crédito" da
União com uma empresa não-financeira, hipótese que nunca foi
capturada pelas estatist icas fiscais do BCB, por estarem fora do
escopo da metodologia utilizada.

Situação semelhante ocorreu com a renegociação das dívidas dos
Estados e dos Municípios na década de 1990. Houve o registro das
dívidas assumidas pela União, por força de legislação especifica, mas
igualmente sem impacto no resultado primário.

Todos os esclarecimentos prestados ao TCU durante a instrução
reforçaram a convicção quanto á correta aplicação da metodologia de
estatísticas macroeconôm icas do setor fiscal aos eventos relacionados
á equal ização agrícola registrada junto ao Banco do Brasil , á
equalização de taxas do PSI junto á Finame (e não ao BNDES) e aos
pagamentos efetuados pelo FGTS, vinculados ao PMCMV e outros.

[... ]

d) todos os citados eventos especificos utilizados como referência
para a conclusão do TCU foram recepcionados nas estatísticas em
função de processos de renegociação/reestruturação que ocorreram
no passado , em geral decorrentes de legislação própria , e
representam , por isso mesmo, situações de natureza totalmente
distinta daquelas que estão sendo objeto de quest ionamento pelo
TCU.

[.. .]

g) relativamente á classificação entre valores já exigíveis e não
exigíveis, para posterior registro nas estatísticas macroeconômicas do
setor fiscal , das dividas de equalização de taxas na contabilidade do
Banco do Brasil e da Finame, essa tarefa extrapola as funções do
BCB enquanto compilador de estatisticas macroeconômicas, por
constituírem relação entre os órgãos gestores dos respectivos
programas e as respectivas instituições financeiras executoras. No
caso da Finame a situação é mais complexa, dado o aspecto
institucional envolvido (não é instituição financeira ), o que teria que ser
equacionado para permitir o registro na forma idealizada pela unidade
técnica do TCU. O mesmo se aplica ao caso das dividas decorrentes
de pagamentos feitos pelo FGTS, pois além de ser um fundo privado,
teria que ser analisada a adequação dos critérios contábeis utilizados
pelo Fundo ao escopo da metodologia estatística;

Acrescenta a AGU, ainda, que as informações necessárias à compilação das
estatísticas fiscais são "extraídas de fontes de dados materializadas em sistemas
regu lados. construídos, defi nidos ou ger idos pelo BCB. Ou seja, é o próprio BCB
quem busca assegurar a confiabilidade dos dados" (11. 731).

Esclarece que. na definição sobre as fontes dos dados para a compilação
estatística. deve m ser considerados a cobertura dos fluxos econôm icos e dos estoques.
os cr itérios de contabilização e valoração adotados p /<1 estatística. o grau de
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detalh ament o disp on ível, a period icidad e e a tem pestividade dos dados. sua acurácia c

confiabilidade (RNO1-20 15, p. 26).

Nada obstante os argumentos do Banco, o TCU decid iu dizer-lhe quando
uma fonte deve ser con fiável ou não, ainda que se trate de transação não cla ssificada
como operaçã o de crédito nos sistemas contábeis das instituições financei ras, rea lizada
co m instituição não financeira, não esteja subme tida ao reg ime co ntá bil de caixa e nem
atenda aos demais crité rios adotados e consagrados há mai s de 25 anos.

Na verdade, o Tribunal, embora sabedo r da co mpetêneia legal do BCB para
elaborar o cá lculo do resultado fiscal do setor público, segundo os objet ivos.
metodologia e autono mia própri os da Auto ridade Monetária. busca. no intuito de
defender suas teses. reinterpretar o Manual de Estatísticas Fiscais do BCB. conferindo 
lhe entendime nto e extensão di ferentes daqu eles dados pelo próprio Banco. como
apontado nas contrarrazões.

Um exemplo c laro dessa "reinterprctaç ão" ampliat iva do Manua l pode ser
observado no trech o do Voto do Mini stro Relator. onde ele, re ferindo-se a expressão
"regra gera l" inserida no Manual. conclui que tal expressão "admite a poss ibilida de de
as estatís ticas registrarem ativos e passivos não associados diretamente às instituições
financeiras, como é o caso do FGTS c da Finamo" , mesm o o BC B já tend o afirmado
que tais passivos não atendem a todos os requ is itos me todológicos por ele
considerados essenciais (Il. 831).

Outro exemplo da reinterpretação regist ra qu e "n ão cabem reparos (. ..) ao
entendimento desta Corte de Contas so bre o significado da expressão 'operações
intermediadas. sa ne ionadas ou transitadas por instituições do sis tema financciro" (p.
831). Segundo o Ministro, em que pese tal termo não co nstar do Manual de Estatís ticas
Fisca is, documentos e manifestações ant eriores do BCB permit iriam conc luir que a
expressão não é criação do Tribuna l, mas res ultado de informações do próprio Banco
ao longo dos anos . Nesse passo, conclui que o entend imento sobre a correlação dos
registros com as instituições financeiras está correto e compatível com a metodolog ia
"aba ixo da linh a", desde que se cumpram os demais cri térios previstos.

Até mesm o no que diz respeito ao argumento do BCB, de que a produção
das estat ístic as fiscais estaria amparada em critérios rígidos c padrões
intern acionalmente aceitos. e que. portanto. não se vincularia. primordialme nte. ao
controle ou ,1 fiscalização contábil das operações da Adminis tração Pública. qu
seguem. em linhas ge rais. ditames legais especí ficos. com destaque para os
relacionados à contabilidade pública, ao pro cesso orça mentário. o Tribuna l deu sua
inte rpretação particular de forma a afasta r o arg umento do BCB.

Para o TCU. apresentados os propósitos da LRF e da Lei na 4.320. de 1964.
"a publicação de estatísticas macroeconômi cas sobre o setor fiscal est á mui to mais em
perfeita sintonia com os princípios da ação planejada e tran sparent e trazidos pe lo art.
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10 da LR r do que com os princípios orçamentários positivados pelo texto da Le i n°
4 .320/1964" (!l. 704).

Em razão disso. assentou: "Não pod e o Bacen, até mesm o porque sua
me todo logia é utili zada para verificação de metas es tabelec idas por força de
determinação da LRE de ixa r de registra r operações que. como dem onstra a present e
instrução. são perfe itam en te co mpatíveis co m sua estatíst ica ." O u seja. para o TCU. a
compatibilida de com as estat ísticas fiscais é dada pel a LRF e pela sua interpretação da
me todo log ia e não pelos critérios e padrões internacionais a que se refere o BCB (fl .
704) .

Confor me ass inalado pela AG U. com o qu e esta Relatori a con corda
plen am ent e. tendo em vista os argumentos j á fi rm ados, a finalidade e utilidade das
estat ísticas fiscai s e laboradas pelo BCB não é atender aos princípios da LRF. co mo
pretende o TCU. mas " ins trumentaliza r a Autarquia no lab or técnico de formular e
executar a politica mon etária." E. ainda . qu e qu aisquer "co ns trições à auton omia
técnico-operacional da auto ridade monetári a de definir a metodologia de apuração das
estatísticas fiscais. decorrentes do interesse em contemplar finalidades alheias à
formulação da politica monetária. por mais meritórias que sejam. tem o potencial de
interferir na idoneidade das estatí sticas fiscai s como ferramenta para o processo de
decisão de politica mone tária e com o padrão de comparabilidadc internaci onal.
redunda ndo e m possívei s ine fic iênc ias" (RA/O1-20 15. p. 20).

A não inclusão dos va lores (BB. FGTS e FINA ME) nas estatísti cas
macroecon ômicas do setor fiscal, "deco rre da convicção de que tai s recursos não
atendem a tod os os requisit os metodológicos essenciais relativos à abrangência e aos
conceitos. critérios e procedimentos pertinentes às estatísticas macroeconômicas do
se tor fiscal . publicadas pelo BCB".

Com efe ito . não se pod e acolher qualquer pretensã o qu e subverta a
final idade da metodol ogia. dem andando-lhe alterações. por mais nobre qu e seja o
objetivo. pa ra aj usta r a outro prop ósit o qu e não o origina l rel ati vo às funções da
Auta rquia.

Se o fizéssemos. afrontaríamos um dos mai s caros princ ípios do estado
democrático de direito. o da segurança jurídica. tendo em vista que tal alteração
decorreri a não da percepção da aut oridade competente. o BCB. mas de determinação
da Corte. qu e não tem legitimidade para cuidar da política monetária.

A par disso. a lém de o método perder seu sentido de subs id iar decisões na
área mon etári a e de se permitir a ingerência nas prerrog ati vas da Autoridade
Monetária. ab rir-se-i a a opo rtunidade para determinação de outras futuras alt erações. a
critério da Corte.

Mais que isso. a ampliação do escopo das estatísti
pelo BC B. " longe de aprimorar as estatísticas fiscais. traria

as fiscais . como alertado
ejuízo para a adequada
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consecuç ão da finalidade legal para a qual foram conceb idas e imp lementadas. a saber.
instrumentalizar a condução da polít ica monetária pelo BCB" (RAIO 1-20 15. p. 27).

Portanto, não se deve dar guarida à pretensão da Corte. quanto ao registro
dos passivos alegados , sob pena de com prometer a credib ilidade da metodologia que
foi cons truí da para fins de política monet ária.

Nessa toada, é forçoso também concluir que o apontamento em análi se
jamais poderia constar das con tas presidenciais. Nem de longe se pode imaginar o
Chefe do Poder Executivo se envolvendo em questões técn icas tão minuci osas , sobre
as quais a própria Corte não mostra segurança interprctativa".

A irregular idade sequer deve constar como "ressa lva", pois o Chefe do
Poder Executivo não exe rce qualquer atividade relacionada, ainda que indiretamente.
com a matéria aqui tratada.

Por todo o exposto, a conclusão inequivoca que se pode ext ra ir dos
autos é que não houve qualquer ilegalidade contábil ou omissão de registro nas
estatísticas fiscais elaboradas pelo BCB, tendo em vista qu e todos os
procedimentos foram adotados com base no Manual de Es ta tís t icas Fiscais
ed itado e publicado por aquela Autarquia, que é o do cumento de regên cia a ser
observado, nos ca sos concretos.

Como a competência lega l para exec utar a política monetária do Pais é do
BCB . não cabe ao TCU e a nenhuma outra instituição reinterpretar o citado Manual
para determinar àquela Autarquia os eve ntos econômico-financeiros relev antes.

" Nesse sentido. a AGU ( fl . 3 1 do RA-0 1-2015) registra manifestação de órgão interno da Corte . nos autos do
Processo n" TC 021.64 312014·8 . quanto à plausib ilidade da tese consol idada no SCR e a ausênc ia de desvio
metodol ógico , nos seguintes termos:

"36. Para encerrar. uma vez que nos alo ngamos por demais, ainda que por necessidade fático-jurídica,
concordamos, em essênc ia, com a instrução de admissibilidade do s recursos, o que fa zem os nos seguintes
termo s. todos referentes ao Acórdão 825/20 15 - Plenário:
[...]
O item 9.1. e seus subitens. dir igido ao Banco Centra l. mer ece sus pens ivida de . não havend o ele mentos para a
expedição de cautelar, uma vez que se destinam. em regra. à revisão de demonstrati vos refere ntes a fatos
passados. bem assi m pela plausíbüidade da alega ção que os cá lculos agre~ados do BC, sob metod otouta
a ba ixo da linh a ln tcrnncíon atmente padronizada, têm a lógic~l da políti ca monetária [... ]. Em síntese. a
distorções não decorrem po r omissão ou desvios mctodológicos do Uan co Ce ntra l, mas pela mora na
normatização." (grifos do ACU) .

A propó sito. a impren sa registrou a guinada interpretativa do Te U:
I) No valor econôm ico: http ://www.valor .com .brlbra siI/4299984 /tcu·livra-governo-de-recalcular-d ivida

pub lica-par-peda lada - acesso em 20/ 11/20 15;

2) No Estad ão: http://economia .cstadao.com .br/noticias/gcral .contabilid ade-paralcla-do-ban co-ccntrnl-
preocupa-o-tcu--imp-. 1791823 acesso em 23/ 11120 15; e

3) No Estadão: http ://notic ias.lIol.com.br/u ltimas-noticias/agcncia-estado /20 15/11/04/bc-tcra-de-rcgistmr
pedaladas-futura s-em·suas-cstatisticas.htm - acesso em 24/1 1/2015.
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fidedignos ou co m qualqu er outra característica que devem ser considerados na
operacionalização das políti cas sob sua responsabilidade.

Neste caso. parece-nos que é admiss íve l à Corte de Contas, tão-somente. se
entender necessário. apontar à Autoridade Monetária a existência, na sua opinião. de
eventuais inconsistênci as verif icada na aplicação da citada met odologia. cabendo ao
BCB. anuindo aos apo ntamentos, promover as alterações necessária s e a consequente
atualização do Manu al de Estatísticas Fiscais, se for o caso.

3.3.2 Irregularidade 2 - Adiantamentos concedidos pela CEF à União - programas
sociais

2. Inobservância do principio da legalidade (art. 37, caput, da Constituiçâo
Federal), dos pressupostos do planejamento , da transparência e da gestão
fiscal responsável (art. 1°, §1°, da Lei Complementar 101/2000), bem como
dos arts. 32, §1°, inciso I, 36, caput, e 38, inciso IV, alínea 'b', da Lei
Complementar 101/2000, em face de adiantamentos concedidos pela
Caixa Econômica Federal á União para cobertura de despesas no âmbito
dos programas Bolsa Família, Seguro Desemprego e Abono Salarial nos
exercicios de 2013 e 2014 (itens 2.3.6 e 8.2).

Contcxtua lizaç ão do tópico

• identificação pela unidade técnic a: item 2.3. 6, págsA7/52.

• de fesa (AGU)j unto ao TCU (RA/0 1-20 15): p ágs. 32/52.

• análise das contrarrazões pela unid ade técnica : item 8.2. págs. 602 /624 .

• conclusão do Ministro Relator: item 9.2.2. p ágs, 833/84 1.

• inclusão como irregularidade: item 2, p ág, 14.

• defesa (AGU) junto ao Congresso: págs . 16/20 .

Contra r ruzõcs da defesa

As contrarrazões de defesa apresentadas ao TCU pela Presidenta da
Rep ública. represen tada pelo Advogado-Geral da União (AGU), foram sintetizadas no
Capítulo 8.2.1 do Relatório Prévio da seguinte forma. resumidamente ( l1s . 602/604) :

i) a relação entre a Cai xa e a União sempre registrou sa ldo positivo ao final
do exercício. segundo o qual os sa ldos negativos seriam pontuais.
ocorrendo desde 1994. Ressalta que se trata de relação que não causa
preju ízo à Caixa, muito menos à União;

Página 84 de 243



CONG RESSO NAC IONA L
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos c Fiscalização
(CMO)

ii) a União recebeu rendimentos sobre os valores antecipados à Caixa. e que
a sistemática se baseia em entendimentos jurídicos que sustentam a
adequação da prática em face da legislação federal ;

iii) os achados de inspeção são afetos à programação e à execução financeira.
e não a compromissos financeiros de que trata o artigo 29. inci so 111 da
LRF . A programação e a execução financeira da União não geraram
obrigação de pagar que já não existisse, ocasionando tão somente
remuneração bilateral do dinheiro que se administrou por meio de fluxo de
caixa;

iv) a vedação prevista no art . 35 da LRF. que tem em vista impedir práticas
de alavancagem de entes públicos. não guarda semelhança com a relação
ocorrida entre a Un ião e as instituições financeiras federais;

v) no que diz respeito à semelhança com operação de crédito por antecipação
de receita (ARO). diz ser da essência da operacionalizaç ão dos programas e
característica dos pagamentos sua real ização na forma de contas de
suprimento, caracterizadas pela incerteza nos desembolsos diários. em
razão da magnitude dos programas e impossibi lidade de previsão dos
valores a serem sacados;

vi) o fato apontado no Acórdão 825 /2015-TCU-Plenário refere-se à
inexistência ou falta de recursos. o que não pode. na sua visão. ser aplicado
ao caso das contas de suprimento;

vii) o contrato de prestação de serviços firmado entre a União e a Caixa
reproduz mecanismo previsto no art . 82-A da Lei n° 11 .977/2009. o qual
dispõe sobre as circunstâncias em que os agentes operadores do FGTS. do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de
Desenvolvimento Social (FDS) utilizam-se de recursos dos referidos fundos
para a concessão das subvenções de responsabilidade da União. nos termos
previstos na Lei em questão;

viii) a função de agente operador que a Lei n° 10.836/2004 e o Decreto n°
5.209/2004 conferem à Caixa corresponsabilidade pela implementação da
polít ica pública re lativa ao programa bolsa-família. Destaca não se tratar de
simples terceirização de serviços. como ocorre nos co ntratos
administrat ivos de prestação de serviços continuados originalmente
celebrados pela União;

ix) cita o item 26 do Voto do relator no Acórdão n° 992/20l5-TC U-Plenário.
que reconhece que não seria razoável cla ssificar como operação de crédito
meros atrasos de cu rtíssimo prazo no repasse de recursos do Tesouro;

x) invoca previsão contratual que contempla expressamente a possibilidad
de ocorrência de saldos negativos nas contas de suprimento;

xi) os atos pra ticados pe la Caixa consistem no cumprimento de sua obrigação
contratual relativamente ao bolsa-fam ília e ao seguro-desemprego.

P ágina 85 de 2·H



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

contemplando tão somente o que denomina "contrapartida a SCrvlÇOS
pre stados" :

x ii) a firma qu e s imples previsão de atua lização monetária e, até mesm o,
pagamento de juros ao contratado não são razão sufi c iente para a lterar a
natureza de um contrato de prestação de serviços para firm á-l o como
co ntra to de emp rés timo bancário. Apresenta , como exemplo. contrato que o
TCU celebrou co m a empresa Ci ty Service Segurança, para a prestação de
se rv iço de brigada de incêndio, no qual consta cláu sul a de pagament o de
encargos moratórios à taxa nominal de 6% ao ano, capitalizados
diariamente em regime de juros simples;

xiii) regi stra qu e os co ntratos firm ados entre a Caixa e o Ministéri o de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MOS) foram objeto de
au d itoria do Tribuna l qu e resultou no Acórdão n° 90612009-TCU-Plená rio.
se m qu e hou vesse apontamento so bre eventua l a fro nta à LRF;

xiv) assevera que a relação da União com a Ca ixa, no qu e tange aos
programas sociais, não enseja conduta que possa se r caracterizada a títul o
de mútuo bancário, tampouco se enquadra em qualquer hipótese de
equipa ração. caracterizando-se mero fluxo de caixa para os fins de
co mpensação contratu al com a União , qu e tal fato não se enquadra em
nenhum co nceito de operação de crédito es ta be lecido pela LRF. Para
funda menta r tal a legação, invoca o item 396 do Relatóri o re ferente ao TC
02 1.643 /20 14-8 . que aval ia os e feitos no res ultado primári o dos sa ldos
negati vos em co ntas suprimentos, no caso do INSS ; e

xv) a rela ção da União com a Caixa, nos contratos referidos, não configura
qualquer aumento da dívida pública federal. sendo essa a orientação
finalí stica dos disposit ivos da LR F que se pretende aplicar à hip ótese ,
notada me nte o art . 36 . Esse dispositi vo qu is proibir operações de créd ito
qu e repitam situações de crescime nto acelerado e art ific ia l da dívid a
pública . C ita. co mo exemplo, as relações en tre bancos est aduais e Es tados
da Federação em passad o recente.

Considerações do Ministro Relator

O Eminente Ministro Rel ator do Processo, após apreciar as contrarrazões de
de fe sa apresentadas (C apítulo 9, fls. 833 /841 ), concluiu que estas não mereceriam
prosperar.

Segundo ele, a fiscalização na qu al fora m eviden ciados os fatos objeto da
análise nas contas de governo relativas a 20 14 (TC 021.643/20 14-8 - Acórdão
825120 15-TCU-Plená rio) demonstrou que, especialmente nos exercícios de 2013 e
com mais intensidade em 20 14, a Ca ixa honrou , de orma s istemática e reiterad a.
obr igações da União de pagamentos de beneficios .
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Bastaria singela análise do comportamento das contas de suprimento de
fundos em 20 14, vinculadas aos programas, para revelar que a prática não configurava
meros adiantamentos destin ados a ajustes operacionais em razão de incertezas nos
desembolsos. Analisando as contas rela tivas aos três benefícios (Bolsa Família. Seguro
Desemprego c Abono Salarial), gerenciadas pela Caixa, observo u que em 59% dos
dias apresentaram sa ldos negativos. Esse indicador sobe "assustadoramente" para 73%
ao se considerar apenas o Seguro Desemprego (p. 834).

Tais atrasos teriam redundado na utilização da Ca ixa como grande
linaneiadora das políticas públicas de que tratam os benelicios em tela, por meio da
realização de operações de crédito vedadas pela LRF (art. 36) .

Registrou entendimento de que os contratos li nnados entre a União c a
Caixa têm natureza mista , podendo ser divididos em contratos "principal". cuja
natureza é a de prestação de serv iço, tais como identifica ção, apuração, cadastramen to
e pagamento ou transferência direta de renda. e "acessório", em que a Caixa estaria
sendo contratada para, na insulieiênei a de repasses linancei ros por parte da União.
honrar os pagamentos dos benelieios nos prazos devidos. mediante remuneração do
capital, o que caracterizaria abertura de crédit o à contratante.

Prossegue o Mini stro Relat or, asseverando que esse "segundo contrato"
amo lda-se perfeitamente ao conceito de operação de crédito de que trata o art. 29.
inciso Ill , da LRF, porquanto se enquadra como operação assemelhada à abertura de
crédito. Logo, o compromisso financeiro e a manifestação de vontade em obter e
conceder o crédito - que. segundo a defesa. seriam elemen tos imprescindíveis para se
caracterizar a operação de crédito - estão consubstanciad os no contrato acessório de
natu reza credi tíc ia.

o fato de a Ca ixa poder fazer jus da sua prerrogativa cont ratual de
suspensão dos repasses, ante a escassez de recursos do Tesouro. não des naturaria. em
abso luto, o compromisso financeiro que decorre da própria natureza daquele contrato
acessório.

Ass ina lou ser frágil a tentativa da defesa de comparar os contratos fi rmados
entre a Ca ixa e a União com contratos administrat ivos de prestação de serviços. a inda
que os celebrados pelo Tribunal. A obrigação da União de quitar os valores adiantados
pela Caixa. medi ante atualização monetária e juros compensa tórios. não se confundi ria
com a condição hipotética de estar aquela em mora quanto aos paga men tos por
serv iços prestados pela esta tal no âmbito da relação obrigac ional principal.

Ressalta que mesmo essa segunda hipótese pode. em tese. ser equiparada a
operação de crédito se houver ass unção de obrigação pela Administração junto a
fornecedores. sem autorização orçamentár ia (a rt. 37. inciso IV. da LRF) .

Argumenta que não encontra respaldo na LRF as alegações das
contrarrazões no sentido de que somente haveria operação de crédito por Antecipação
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de Receita Orça me ntária (A RO) se houvesse o ingresso de numerári o nos co fres da
União. É que a LRF não teria se limitad o a co nsiderar com o operação de crédito
apenas a situação de ingresso de num erário na conta única do Tesouro Naciona l. A
mera interpreta ção literal daqu ela lei complement ar leva a conclusão distinta.

Afirma que a LRF. pela sua configuração de norma predominantemente
co nce itual e principio lógic a. procurou "elastecer ao máximo o conceito de operação de
crédito. sem. contudo. restrin gi-lo" . Essa conclusão é reforçada pe la expressão "e
outras operações asseme lhadas ". prevista no art. 29. inciso 11I. o que não impõe
dúvidas so bre o caráter exemp lificativo daquele ro l conceitual (p. 836).

Considera. pois. improcedente. a alegação segundo a qual. ant e o caráter
exau stivo das operações de crédito. ofenderia os princípios da legalidade estrita e da
segurança j urídic a a manutenção do entendimento do Tribuna l pela oco rrência de
operações de crédito vedadas por lei. Ainda que ass im não fosse . e ape nas para
argumentar. registra que o caso em análise es taria contemplado no art. 29. inciso 111.
do mesm o diploma legal , com o uma espéc ie asseme lhada à abertura de crédito.

Segundo ele. o art. 38 adotou critério finalístico de classificação das
operações de crédito. estabe lece ndo que a modalidade A RO tem a finalidade de
atender a insufici ência de cai xa no exe rcício financeiro . Ass im. em tese. não há óbice
jurídico a que um a operação com essa finalid ad e seja enquadrada. por exemplo. no ro l
do art. 37. especialme nte nas hip óteses dos incisos I e 11. visto que o enquadrame nto
conceitual da operação independe da classificação legal que leva em conta a sua
final idade.

Prossegue para ass inar que o legislador complementar. preoc upado co m a
uti lização da máquina públi ca para fi ns eleitora is, hou ve por bem inserir vedação
específi ca no último ano de mandato do Presidente da República. ao proibir. nesse
período. a contratação de operação de crédito por antecipação de receita orça me ntária.
nos termos con sign ados no art. 38. inciso IV, alínea "b" , No entanto, os fatos do
proc esso den otam o descumprimento a essa regra a partir do segundo semestre de
20 13 e durant e todo o ano de 20 14. con forme amplamente ev ide nc iado no processo e
no TC 021.643/20 14-8 .

Destaca qu e não é eerto afirma r que a Corte. no Acórdão n° 992120 15
Plenári o. ratifi cou o entendime nto ora expl orad o pela defesa. com o se tivesse
considerado que o prazo fosse o elemento distintivo e o mais importante pa ra se incluir
ou não det erminado procedimento no conce ito de operação de crédito estabe lec ido
pe la LRF.

A veda ção co ntida no art. 36 da LRF de ve ser interpretada tendo em vista o
contexto histór ico em que surgiu a lei e a sua finalidad e. Ca be ao intérprete ag ir co m
bom senso ao procu rar a signiIica ção mais exata do texto legal , não se de scurando da
finalid ade do co mando proib itivo e dos fatos que prec I eram a sua criação.
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Explica que a corre ta aplicação da norma ao caso concreto exige de seu
intérprete a observância, não só ao prin cíp io da legalidade, mas também aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalid ade. nos termos do cuput do art . 2° da Lei n°
9.784. de 1999, in verbis:

Art. 2° A Administração Pública obedecerá , dentre outros, aos
pnnctpros da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcional idade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
juridica, interesse público e eficiência.

Isto é, cabe ao intérprete da lei a utilização de critérios de razo abi lidade e
proporcional idade na defi nição do co nteúdo pro ibitivo da norma j uríd ica. eis que a
simples subsunção de determinada conduta à norma proibitiva pode não se revest ir de
gravidade suficiente a ensejar o se u juízo de reprovab ilidade.

o enqua dramento de determ inada conduta à vedação co ntida no art. 36 da
LRF de veria observa r os princípios da razoabil idade e da proporc ional idade, havendo
que se cons iderar as peculiar idades do easo concreto. É que. segundo ele. caso tal
conduta, a inda que formalmente tipificada, não apresente potenc ialidade lesiva aos
princípios norteadores da LR F. não haver ia que se considerá-Ia materialmente ilegal.

Esta seria razão pela qual o Eminente Minist ro José Múcio Monteiro.
Relator do TC 021.643/20 14-8. manifestou entendimento no sentido de que operações
pontuais de curt o prazo. destin adas a ajustes estritamente ope rac iona is (por ques tões
de falhas ou dificuldades de orde m prática). quand o não presentes a contumác ia e o
propósit o del iberado de manipulação das estatísticas fiscais, não se enq uadrar iam na
vedação co nstante do art. 36 da LRF.

Ressaltou, adema is, que a referida fundamentação trata-se de mero obiter
dictum (dito de passagem), isto é, não faz parte da ratio decidendi (razão determinante
da decisão) daqueles autos, não havend o que se cons iderar como precede nte da Corte.
Referida fundamentação apenas tem o condão de anuncia r um possível
pos icionamento futu ro do Tribuna l.

De qualquer sorte. a referi da fundamentação não se ria capaz de socorrer
situações concretas diametra lmente opostas , as quai s a LRF efe tivamen te busca coibir.

É o qu e se constataria nas situações concretas analisadas no relatório do
Parecer Prévi o. nas quais está dem onstrado que a elevada frequência e o impacto
acentuado dessa sistemática. durante o exercício financeiro em anál ise. denotaria!
mani festo uso de instituição financ eira estatal como instrument o de execução d
políti cas púb licas. ao ter ass umido , de modo flagra nte e de liberado, o papel de agente
garantidor das quantias financeiras não honradas pela União por longos períodos .

Página 89 de 243



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

Assevera que foi exatamente esse tipo de artifício, reiterado, entre o ente da
Federação e uma instituição financeira estatal , que quis o legislador complementar
evitar ao disciplinar a proibi ção expressa no art. 36 da LRF.

Afastou as alegações da AGU de contradição entre as disciplinas da LRF e
da Lei n° 11 .977. de 2009. se mantido o entendimento de que os easos tratados neste
tópieo configuraram operações de crédito vedadas pela LRF.

No tocante ao PMCMV, a omissão sistemática e reiterada no repasse dos
recursos da União e o consequente pagam ento dos subsídios pelo FGTS confi gurou
operação de crédito de natureza orçamentária, a exigir o cumprimento, pelo ente
federativo . de todos os seus consectários legais (art. 32, § 1°, incisos Il e V. LRF) .

Discordou por inteiro. também. do entendimento de que a função da Caixa
transcende a de mera gestora operacional do Bolsa Famíl ia. por se colocar aquela
empresa pública na condição de verdadeira co-executora do programa.

Para o Ministro Relator. a leitura dos serviços adicionais listad os no § I° do
art. 16 do Decreto n° 5.209 42

, de 2004, não fornece amparo jurídíco para a alegação. O
rol desse dispositivo pode ser resumido no fornecimento de infraestrutura, no
desenvolvimento de sistemas de processamento de dados, na logística de pagamento
dos beneficios e na elaboração de relatórios de acompanhamento e controle da
execução do programa. Todos esses serviços seríam típicos da gestão operacional do
programa. atribuída à Ca ixa.

O pensam ento de que a Caixa seria co-executora do Program a Bolsa
Família convergiria, "lam entavelmente, com a própria utilização indevida dessa
instituição financeira estatal pelo seu ente controlador, contrária aos ditames da LRF,

"2 Art. 16. Cabe ti Caixa Econômica Federal a f unção de Agente Operador do Programa Bolsa Família.
mediante remuneração e condições pactuadas com () Minist ério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
obedec idas as exigências legais.
§ J" Sem prejui:o de outras atividades. li Caixa Econômica Federal poderá. desde que pactuados em contrato
especifico. rea lizar. dentre outros, os seg uintes serviços:
I - fornecimento da irfro-estru suru necess ário à organização e à man utenç ão do Cadastramento Único do
Go verno Federal;
11 - desenvolvimento dos sistemas de processamento de dados ;
111 - organizaç ãoe operação da logís tica de pagam ento dos beneficios;
IV - elaboração de relatórios e fornecimento de bases de dados necessários ao acompanhamento. ao controle, à
avaliação e ã físcatização da execução do Programa Bolsa Família por parte dos órgc10s do Governo Federal
designados para tal fim.

,{i ]l! As despesas decorrentes dos procedim entos necessários ao cumprimento das atribuições de que trata o
§ Il!, serão custeadas à conta das dotaç ões orçament árias consignadas ao Programa Bolsa Família.

,\,' 3'1 A Caixa Econónücu Federal, com base no .{i 2'1 do art. 12 e
Desenvolvimento Social e Co mbate ci Fome, poderá subcontratur insí itu
pagamento dos ben eficios.

0...111 a anuência do Ministério do
t70 financeira para a realizaç ão do

\
\
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situação bem caracteri zada no exercicio de 20 14 segundo as inúmeras evidências" do
processo . colhidas em grande parte pela apreciação do TC 02 1.643/20 11 -8 ( 11. 840).

Como exemplo dessa interpretação destoante do espírito da LRF. a
j usti fi car, ainda que de forma suti l, este tipo de relação entre o ente federativo e o
banco estatal por ele contro lado. destacou o seguinte trecho, extraído do Parecer
ASMGICGUlAGUlOI /20 15. referenci ado nas contrarrazões:

K. À contratada a avença permite interromper o pagamento dos
valores do PBF, quando o Tesouro deixe de adiantar os recursos; no
entanto, a opção pelo pagamento revela inexigibilidade de outra conduta,
dada a comoção social, o caos e a ameaça à sobrevivência de milhões
de pessoas, que a mera interrupção causaria.

L. O contrato qualifica-se pela necessidade de uma prestação de
trato contínuo; ainda que possa a CEF optar pela interrupção do
desembolso de valores, a afinidade de sua natureza juridica e
institucional com o programa que tutela demanda que mantenha os
pagamentos.

Para o Ministro Relator, esse tipo de argumentação tem encontrado eco, nos
últimos doi s anos, inclusive em discursos internos no âmb ito do Poder Executivo. Os
fatos fal ariarn por si . Traduzir iam. sobretudo, a:

[...] intenção patente de justificar o uso desmedido de uma de
suas instituições financeiras, como financiadora de políticas públicas,
pela importãncia social do programa e por uma suposta
corresponsabilidade, atribuivel à Caixa, de fazer chegar ao cidadão
aquele beneficio negligenciado, em um primeiro momento, pelos
verdadeiros responsáveis pela execução e implementação daquela
política pública. (" . 11-10)

A AGU, por sua vez, argumenta o fensa aos pr incipios da segurança jurídica
e da proteção da confi ança o fato de o TCU considerar irregular. apenas nas contas
refe rentes a 20 14, praxe contratual estabelecida entre a Caixa e a União desde 1994, e
que não gera prejuízos a ambas as partes. A saber ( 11. 84 1):

[...] caso se mantenha o entendimento de que os contratos
firmados entre União e CAIXA para pagamento de benefícios sociais
carecem de aprimoramentos e de melhor institucionalização de sua
mecãnica, em particular quanto às antecipações eventuais realizadas
pela instituição financeira, roga-se que essa compreensão seja
aplicada de forma prospectiva - e não retroativa - em deferência aos
principios da confiança legitima e da segurança jurid ica, eis que essa
forma de atuação é utilizada há mais de 14 (quatorze) anos pela
Administração Pública.

Assenta a AGU que. caso o Tribunal venha a adotar, em relação ao
exercicio de 20 14, posicionamento dive rso do adotado em exercicios passados. estaria
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em contradição com os "pos tulados da segura nça jurídica, da boa- fé objetiva e da
proteção da confiança, enquant o expressões do Estado Democrático de Direito", na
medid a em que interfere diretamente na certeza do direito e na estabilidade das
re lações jurídicas ( fl . 825).

Sa lienta que os dispositi vos infraeonstitucionais que consagram o princípio
da segurança j urídica. em especia l a Lei n" 9.784. de 1999 (Lei do Processo
Administra tivo). e sua conscqu ência expressamente positivada, de vedação à aplicação
ret roa tiva de nova interpretaçã o. regra editada para "combalir prática. até então
costumeira. em alguns órgãos administrativos de mud ar a orientação de det erminações
normativas que afetassem situações reconhecidas e co nsolidadas na égi de de
orientação anterior" (11. 825).

Entende. ainda, que "qualquer determinação a ser exarada pelo TC U
deveria necessariam ente dispor acerca da modulaçã o temporal dos seus efeitos, a fim
de alcançar tão so me nte situações futuras" . e que. ainda que a Corte de Co ntas decida
pe la modi fica ção da sua co mpree nsão. não poderá essa nova interp retação retroagir a
fatos pretéritos, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica (Il . 826) .

o Ministro Relator, acompanhando posicionamento da área técnica, a fastou
a pre tensão da AGU de apo ntar, no caso concreto, qualquer violação ao princípi o da
segura nça jurídica. um a vez que não se vislumbram mudanças radicais na
interpretação de normas legai s e constitucionai s, tampouco divergência na
jurisprudência do TCU sobre o tem a. Acerca da alegada irretroatividade da lei, à luz do
pri ncípio da segurança jurídica. esclarece que não há que se falar so bre interpretação
nova que ret roaja a fatos pretérit os.

Segundo esse entendime nto. a atuação das instituições de contro le é. via de
regra. a posteriori e que tais princípios " não pod em ser subvertidos para justificar o
não-cumprimento da lei . em es pec ial quando se trata de regra do ' não fazer ' , cuj o
desc umprime nto a Lei Penal co nceitua co mo crime co ntra as finan ças públicas (11.
826).

Qu ant o ao argumento referente à modulação temporal dos efeitos das
decisões do TCU. sustenta que se trata de técnica de interpretação constitucional que
não se amo lda ao caso concreto. uma vez que não se discute. na prestação de co ntas da
Presidenta da Re púb lica. "a const ituciona lidade de nenhum dispositi vo da LRF que
discipline condutas que se enquadram na definição legal de operação de crédito e suas
vedações expressas (arts . 29. 11I. §§ 1° a 4°. 33.35 a 38)" (!l. 826 ).

Prossegue para assentar que a modulação temporal tal como suscitada nas
contrarrazões representaria, na verdade. um a espécie de 'salvo-conduto ' às ' peda ladas
fisca is ' . Por consequência, essa situação cria ria um grave problema de risco moral na
Federa ção. na medida em que incenti varia os gestores das três esferas de governo a
descumprirem co ndicionantes e proibições de orde fiscal fixadas pela LRF.
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notadamente no que tange aos dispositivos voltados para o contro le do endividamento
público (arts. 32. 35 a 38). com base na crença de um possível ' perdão' pela via da
modulação.

Conclui que o princípio da segurança jurídica não pode tcr maior hierarquia
que o princípio da legalidade. já que ambos têm matriz constitucional. devendo ser
aplicados mediante a incidência da regra de ponderação. que impõe a consideração dc
que deve ser reduzida a esfera de aplicação de cada um dos postulados jurídicos em
aparente conflito, de molde a encontrar a solução para a questão sem sacrifício de
qualquer um dos princípios considerados.

No aspecto invocado pela AGU. a segurança jurídica visaria a assegurar a
estabilidade jurídica. consubstanciada no dever do Estado de estabelecer regras
transitórias em caso de mudanças bruscas introduzidas na ordem jurídica. l~ nesse
sentido que estatui a norma infraconstitucional invocada, a Lei na 9.784. de 1999. qUI:
impõe obediência ao princípio da segurança jurídica e veda a aplicação retroatíva de
nova interpretação (inciso XIII do art. 20

) .

Nesse aspecto, consignou o Relator que assiste razão a area técnica do
Tribunal que registrou, em SI:U relatório. qUI: "a análise empreendida no relatório sobre
as Contas do Governo de 2014 não se sustenta em mudança radical na interpretaç ão da
Constituição da República. tampouco há divergência na jurisprudência do TC U sobre
o conceito e vedações de operações de crédito que caracterizaram o qUI: se
convencionou chamar. popularmente. de 'pedaladas fiscai s" (11.827).

Acrescentou que o exame das Contas de 2014 não foi. como se poderia
depreender da argumentação expendida pela AGU. a primeira oportunidade em que SI:
verificou e apontou descumprimento das condições fixadas pela LRF, merecendo
destaque as inúmeras fiscalizações realizadas pela Corte nos 15 anos de vigência da
LRF. haja vista os acórdãos mencionados no Capítulo 9.1 do Relatório.

Não tendo havido, portanto. qualquer mudança brusca ou radical na
interpretação das leis ou da Constituição. não haveria que se falar em violação ao
princípio da segurança jurídica. ou ao princípio da proteção à confiança. dele
decorrente. Como bem teria salientado pela área técnica. "a ação de controle externe
terá como escopo. em geral, fatos pretéritos, cuja análise acerca da legalidade poderá
ensejar responsabilização, o que não significa de modo algum violação do princípi o da
segurança jurídica pelo Tribunal" (11.828).

Nessa linha. as decisões do TCU, por falta de disposição legal OI

constitucional que o autorizem a assim proceder. não conferem salvaguarda à
continuidade da prática de ato ilegal não abordado ou detectado por ocasião da an álise
fático-jur ídica resultante de suas manifestações anteriores. Se assim fosse. prossegue.
diante das limitações por vezes operacionais e materiais a que o Tribunal se suj eita
cotidianamente em seus trabalhos, especialmente no tocante à grande dimensão fática
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horizontal de matérias fiscali zadas. a prevalência da tese arguida levaria ao absurdo de
impedir que o TCU exercesse suas competências, de plan o, quando constatadas
irregularidades e falhas antes não apontadas. em determin ado órgão ou entidade.

Ass im, teria que sempre alertar ao agente públ ieo ou ao órgão ou entidade
jurisdicionados, com o uma espécie de "aviso prévio", antes de aplicar o que a Lei e a
Constituição lhe determinam, o que caracterizaria ofensa máxima ao princípio da
legalidade por parte do Tribunal.

Portanto. uma vez que não há se falar em chancel a de regularidade sobre
matéria present e também em outras oportunidades - porém não apreciada de forma
expressa e conclusiva - , não apena s por ocasião da última apuração em que foi
constatado, conclui ser improcedente a tese de violação ao princípio da segurança
juridica com o propósito de obstar a atuação regular e temp orânea do Tribunal.

Análise

A discussão central deste tópico diz respeito ao conceito de "operação de
crédito" previsto no art. 29. IIL da LRF43

. Ou seja. se os sa ldos devedores verificados
nas contas de suprimento específicas mantidas pela União junto à Caixa para
operaeionalização de programas sociais (Bolsa-Família. Seguro-Desemprego e Abono
Salarial). caracterizaram-se como contratação irregular de operação de crédito.

Verifica-se que a AGU sustenta que os adiantamentos concedid os pela
Caixa para cobert ura de despesas no âmbito dos referidos programas sociais não
confi guram operação de crédit o. segundo os conceitos estabelecidos pela LRF no art.
29. 111 e § 1°. e no art. 3744

• Destaca que a relação entre a Caixa e a União, no ponto,

4 ) Art . 29 . Para os efe itos desta lei complementar. são adotadas as seguintes defi nições :
[...J
111 - ope ração de créd ito : com promisso financeiro assumido em razã o de m útuo, abertura de créd ito, emissão e
ace ite de título. aqui sição financiada de bens. rece bimento anteci pado de valores provenientes da venda a termo
de bens c serviços. arrendamento mercantil e o utras operações assemelhadas. inclusive com o uso de derivativos
financeiro s;
u Art . 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições:

111 - operação de crédito: compromisso financeiro assumi do em razão de mútuo, abertura de créd ito, emi ssão e
aceite de titulo, aquisição financiada de bens, recebi mento anteci pado de valo res provenientes da venda a termo
de bens c serviços, arrenda mento mercantil e outras ope rações asseme lhadas, inclusiv e com o uso de derivat ivos
finance iros;

§ 10 Equipara-se a operação de crédito a assunção. o recon hecimento ou a confissão de dívidas pe lo ente da
federação. sem prejuízo do cumprimento das exigências do s art s. 15 e 16.

Art . 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a titulo de antecipação de receita de tr ibuto ou contribuição cujo fato gerador ainda não
tenha ocorrido. sem prej uízo do disposto no § 7° do art . 150 da Con st ituição :

11 - receb imento antecipado de valores de empresa em que o poder púb lic ~tenha, direta ou indiretamente, a
maioria do cap ita l soc ia l com dire ito a voto, sa lvo lucros e div idendos, na for 13 'da legislação ;
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fi r mada há ma is de duas décadas para o propósito de pagamento de beneficios
sociais, se mpre registrou, ao fina l de cada exercício, saldo positivo para a União.

Argume nta que os program as têm. por essênc ia de opcrac iona lização. a
utilização de contas de suprimento de fundo s. caracterizadas pel a incerteza nos
desembolsos diários em razão da magnitude dos valores envolvid os e da
impossibilidade de pre visão dos valores a serem sacados .

Enfatiza que. inexi stindo operação de crédito na situação em exame. não há
que se falar em empréstimo ou antecipação de receita orç amentária para os fins de
sa neamento das contas públicas por falta de recursos.

Qualquer outro ato não tipificado e não equiparado (art. 38. LRF). não
poderia ser ali enquadrado, sob pena de ofensa à legalidade por incorrer numa
interpretação in malam partem. isto é. diante da omissão legi slativa, adotar a ana log ia
co m interpretação mai s prejudicial ao acu sado. colocand o em xeque o princípio da
segurança j ur ídica. principal norteador das matérias fiscai s.

Prossegue para assentar que. pensar de outra maneira. importari a em
assimilar verdadeiro contrassenso. pois todo e qualquer contrato. em que uma parte
está momentaneamente em mora e a outra. em vez de suspender a sua obrigação. segue
com a sua parte no contrato por conveniência ou boa-fé. estar-se-ia pactuando
adjetivamente uma operação de crédito.

Cons igno u a AG U, citando o Parecer PGFN/CAF n" 359/20 15. que a
prevalecer o entendimento do TCU. todo atra so no cumprimento de obrigação de pagar
caracterizaria uma operação de crédito ou uma espécie de financiamento. afirmand o
ser absurdo. por exemplo. chamar de operação de crédi to o lato de a União atra sar o
pagamento a fornecedor de materia l de papelaria (borrachas. canetas e resmas de
papel ). É dizer. a não invocação. por qualquer das partes. da exceção do contrato não
cumprido. implicaria. po r si só. a transmutação do pacto em operação de crédito .

Conclui que o que há é tão somente a execução de uma avença de prestação
de serviço s. Na pior das hipóteses. e por exercício argumentativo. admite que se
poderia fala r em simples mora contratual ou. talvez. em inadimplemento. Contudo.
a inda que tais extremos fossem considerados. as respectivas implicações obrigaciona is
jamais poderiam ser tid as como operações de crédito.

O Ministério do Desenvolvimento Soci al e Co mbate à Fome (MDS). por
meio da Nota Info rmativa/DEü P/SENARC n" 00512015. também regi stra que
meca nismo se melhante co nsta de, pelo menos, dois con tratos desde 2001. Inform'.f"o.-.-_ J

111 - assunção direta de compromisso. confissão de dívida ou operação asseme lhada. com fornecedor de bens.
mercadorias ou serviços. media nte emissão. aceite ou aval de título de crédito. não se aplicando esta vedação a
empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação. sem autorização orçamentária. com fornecedores para pagamento a postcriori de
bens e serviços.
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que tais instrumentos passaram pelo crivo das respectivas unidades jurídicas
signatárias: a Casa Civil da Presidência da República. os Ministérios da Educação, da
Saúde e do Desenvolvimento Agrário. assim como a Secretaria Especial de Assistência
Soc ial (SEAS). vinc ulada, em 200 I, ao Ministério da Previdência e Ass istência Social.

A mesma Nota escla rece que a existência de dispositivos contratuais
preve ndo a insuficiência de recursos repassados pela União e a poss ibilidade de a
Caixa assegurar. por seus meios, o pagament o dos benefic ios. longe de ter finalidade
de financiar a União. é justificada pela imprevisibilidade do montante dos saques
durante o período do calendário de pagamento dos beneficios.

Alerta que a impossibilidade de tais mecanismos poderi a submeter a Ca ixa
a riscos maiores. diante de possíveis conturbações sociais que levem à corrida às suas
agências. uma vez que estaria privada da utilização do mecanismo de proteção de seu
patrimônio e da segurança de seus agentes.

Apresenta quadro para demonstrar o número de dias em que as contas
fi caram com sa ldo negativo, em relação ao número total de dias úteis do ano, no caso
do Programa Bolsa Família.

R$ milhões

Atualização acumulada no ano Número de dias com saldo Dias úteis do
Ano

Líquida I Positiva I Positivo I Negativo INegativa Zero ano

2012 26,5 26,6 - 97,3 246
2013 29,2 30,2 - 1,01 232
2014 20,0 32,6 -12,5 185

Totais 78,8 89,4 -13,6 663
Fonte: Nota Informativa/DEQP/5EN ARC nO 005120 15

5
11
56
72

o
10
12
22

251
253
253

Asse nta que, conforme Parecer A SM GICGUIAGU/O 1/20 15. as ocorrências
apontadas não ensejam novidade, a exemplo dos sa ldos negatívos na
movimentação dos recursos para pagamento de seguro desemprego que teria
havido nos anos 2000, 200\ e 2002, com valores expressivos entre R$ 400 e R$ 500
milhões.

Ainda segundo a referida Nota , recebendo o aval ou não dos órgãos
jurídicos. eve ntuais constcstações diante da LRF não apontariam para ilegalidade. mas
sim. no máximo. caract erizariam controvérsia de interpretação que. dirimida , poderia
ser consolidada como med ida possível na condução de situações de risco momentâneo
à execução de programas sociais de alta sensibilidade para a opulação. formando-se.
a parti r de então. uma compreensão que vincule a gestão dos cd tratos dessa natureza
no futuro.
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o elemento diferenc iador de opera cão de crédito

Diante do conceito j urídico indeterminado de "operação de crédito"
previsto na LRF, que contempla operações "assemelhadas" e "equiparadas". observa
se, tanto da linha de argumentação apresentada pela AGU quanto da defendida pelo
TeU, divergências significativas sobre os critérios para class ificação de um
compromisso financ eiro assumido pelo ente público como operação de crédito.

Discute-se, por exemplo. se a incidência de encargos financeiros, a presença
de instituições financei ras, a identificação do elemento volitivo do ente púb lico em
alavancar recursos, o montante (a magnitude) dos valores envo lvidos e o prazo da
operação consistiriam em elementos essenciais para caracterizar a operação de crédito.
Argumenta a AGU, tamb ém. sobre a impossibilidade da transmutação da natureza dos
contratos, isto é, de contratos de prestação de serv iço para contratos de natureza
creditícia , caracter ízadores de operação de crédito.

Essas questões nos parecem bastante relevantes, não só para o des linde da
controvérsia ora sob exame, mas também em razão das repercussões que tal
entendimento pode trazer para a adeq uada aplicação da LRF em todos os entes da
Federa ção.

De mlCIO. é preciso reconhecer. como dito anteriormente, que nem todo
compromisso financeiro assumido pelos entes públ icos, ainda que com incidência de
encargos financeiros, caracteriza operação de crédito para os efe itos previstos na LRF.

É o caso. por exemplo, dos compromissos financeiros assumidos pela
Administração para aquisição de bens, serviços ou para a exec ução indireta de obras e
serviços de engenharia .

Nesses casos . estão presentes os principais elementos que, em princípio.
indicariam a formalização de operação de crédito:

I. compromisso financeiro formalmente assumido;

11. incidência de atualização monetária e j uros de mora;

111 . utilização de recursos financeiros de terceiros para realizar despesa de
responsabilidade do ente público, pois primeiro as mercadorias são
entregues. os serv iços prestados ou a obra. ou etapa dela, é executada.
para o posterior pagamento ; e

IV. possib ilidade de atrasos nos pagamentos, por parte da Administração.
~

normalmente mediante a utilizaç ão do recurso da inscrição da d spesa

Página 97 de 243



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos c Fiscalização
(CMO)

em restos a pagar processados, previsto no art. 36 da Lei n°
4.320/1964 45

.

Imagine-se. nesses casos. que um cidadão zeloso, um empresário frustrado
por não ter receb ido os paga mentos dev idos. ou um adve rsário político.
representassem perante os tribunais de contas, câmaras mun icipais, assembleias
legislativas ou Ministério Público contra prefeitos e gov ernadores, alegando a
contratação irregular de operação de crédito. à vista do fato comprovado de que o ente
estava se financiando j unto ao setor privado, com consequente endividamento do setor
públ ico, à margem dos controles instituídos pela LRF.

Apenas para se ter ideia da ordem dos valores de que se está
exe mplifica ndo e que não são "operações de crédito", no concei to jurídico da LRF.
basta consta tar os vultosos e crescentes compromissos financeiros do Governo
Federal. contabil izados como restos a pagar, sendo de R$ 177 bilhões, R$ 2 I9 bilhões
c R$ 227 bilhões. em 20 12. 20 13 e 20 14, respectivamente.

Desse quadro, logo se percebe que o conceito de operação de crédito, por
não englobar todo e qualquer compromisso financeiro assumido pelo setor público,
exige interpreta ção que lhe defin a os reais contornos jurídicos (e não somente
econômicos). de forma objetiva e clara. sob pena de se permitir que interpreta ções
excessivamen te expansivas ou restriti vas acabem por comprometer a aplicação da
LRF. em desacordo com o espírito do legislador.

Como lembrado pela AGU. a LRF traçou as normas gerais de finanças
públicas vo ltadas para a responsabilidade fiscal , de form a que essa norma não poderia
discorrer pormcnorizadamcnte sobre as restriç ões impostas para as operações de
crédito, abrangendo cada operação possível. No entanto, deixou evidente que somente
se poderiam enquadrar como operações de crédito operações anál ogas. equiparadas,
asse melhadas às que exe mplificou.

dia 3 1 de dezembro

Note -se que, no caso hipotético acima alvitrado, o gestor público atuou nos
estritos limites Icgais para execução da despesa pública: licitou, contratou, empenh ou,
liquid ou a despesa e a inscreveu em restos a pagar. exatamente como estabelecem as
normas para execução da despesa pública, em especial a Lei n° 4.320, dc 1964, o que
não aparenta semelhança com os casos listados na LRF.

À vista do exposto, parece-nos imperioso que se identifique o elemento que
diferencia o compromisso financ eiro decorrente de contratos dministrati vos para o
fornecimento de bens e serviços daqueles compromissos caract ri adores de operações
de créd itos previstos na LRF.

45 Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não paga
distinguindo-se as processadas das não processadas.
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Os compromissos lin ance iros condicionados

Como consignado pe lo TCU. o art . 29. inciso Hl, da LRF. tcm caráter
exe mplificativo e não exaustivo. pois não esgota as hipóteses de operações de crédito.
dispond o inclusive so bre previ são residual sob a forma de outras operaç ões
assemelhadas.

Conquanto acertada essa conclusão. desde logo é im portante destacar que a
correta interpretação do conceito de operaç ão de crédi to "assemelhada" deve ter
presente qu e o aspecto econô mico da transação finan ceira não deve se sobrepor às
formas j urídicas defin idas espec ificamente pela LRF. nem ignorá-Ias. pois nem todo o
compromi sso finan ceiro será. para os efe itos da LRF. operação de crédito .

Com isso. ass ume relevo a conclusão da AGU de que a expressão "e outras
ope rações assemelhadas". constant e do inc iso Ill do art. 29 da LRF. "deve ser
interpretada. segundo a melhor hermenêutica. como operações análogas aos contratos
elencados na part e inicial do dispositivo legal em questão" (ARlO 1-20 15. Ils. 4 1/42 ).

Tal entendimento também é esposado nos Pareceres PGFN/CAF/N°
1.453/2007. PGFN /CAF/W 1674/200 9. PGFN /CAF/N ° 2. 194/20 IO. PGFN/CA F/W
734/20 11, PGFN/CA F/N° 1.230/20 12. por me io dos quais aq ue le órgão técnico
assentou. ao analisar diversos casos de parcelamentos de dívid as rea lizados por
municípi os. que a confi guração destes como "operação de crédit o" não prescinde da
anál ise da origem do débi to c da presença inequ ívoca do ele mento vo litivo do ente
público. descartando. desde logo. do conce ito legal de operação de crédito. por
exemplo. aqueles parcelamentos realizados pelos municípios em decorrência de
obrigação legal.

Nesse passo. afigura-se relevante invest igar se ex iste um elemento
diferenciador que permita identificar, de forma o mais obj etiva poss ível. uma opera .ão
de crédi to t ípica, asseme lhada ou eq uiparada. nos term os previstos no art . 29. m. o .
I° e no art. 37. da LRF 46

• de outros compromi ssos financeiros assum idos pelos er te
públicos.

46 Art. 29. Para os efei tos desta lei complementar; sõo udotudas as seguintes definiç ões:

111- operação de cré dito : compromisso finance iro ass umido em razão de mú tuo, abertura de crédito, emiss ão e
aceite de titulo, aqutstçôo financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda li termo
de bens e serviços. arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas. inclusive com o uso de derivativos
f inanceiros;

§ 111 Equipara-se a operação de crédito a assunção . o reconhecimento ou a conjissãn de dividas pelo ente da
federação. sem prejuízo do cumprimento das ex igéncius dos arts. J5 e J6.

Art . 37. Equiparam-se li operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recu rsos a título de anteci pação de receita de tribut o ou contribuição cujo fato gerador a inda não
tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7° do art . 150 da Constituição;

11 - recebimento antec ipad o de va lores de empresa em que o pod er púb lico detenha, di reta ou indiretamente, a
maior ia do capita l socia l com d ireito a voto , sa lvo lucros e div idendos. na forma da legi slação:
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A aná lise dos dispositivos da LRF que tratam do tema apo nta para uma
di ferencia ção importante entre os compromissos financeiros assumidos pela
Administração nos contratos administrativos de prestação de serviço e aqueles
decorrentes de contratos e/ou títulos de créditos caracterizadores de operação de
crédito. seja na modalidade "t ípica". "assemelhada" ou "equiparada", como definido
nos arts. 29. 35 e 37 da LRF.

Tal diferença reside exatamente no fato de os compromissos financeiros
decorrentes de contratos administrativos de prestação de serviços estarem.
invariavelmente, condicionados a uma contraprestação por parte do fornecedor.
isto é. o compromisso financeiro some nte esta rá constituído qua ndo a mercadoria for
entregue. o serviço for prestad o ou a obra , ou parte dela , for executada. É dizer. o
compromisso financeiro depende da ocorrência de evento futuro. e. portanto. incerto.
sob a responsabilidade ou decisão do credor.

Sendo assim. sob a ótica do ente público. tal compromisso somente estará
constituído quando a despesa cumprir os estágios do emp enho e da liquidação. em que
a Administração reconhece o direito do credor, nos termos previstos no art. 63. da Lei
n" 4.320, de 196447

.

Com isso. no ato da formalização de contratos administrativos para
fornecimento de bens. serviços ou execução indireta de obras e serviços de engenharia.
que são o objeto principal desse tipo de contrato. não há que se falar em contratação de
operação de crédi to, pois o compromisso financeiro ainda não está definitivamente
constituído e poderá nem vir a ser.

De outro lado, observa-se que esse elemento diferenciador, ou seja, a
contraprestação ou a "obrigação de fazer" de respo nsabilidade do credor, não está
presente em nenhuma das hipóteses de operações de créd ito, "típicas", "assemelhadas"
ou "equiparadas". previstas na LRF.

Conforme pode ser observado, em todos os casos menci onados pela lei não
cabe ao credor nenhuma obrigação ou contraprestação futura para constituir o
compromisso financeiro do ente públ ico, a não ser a própria entrega bem objeto da
avenç a (o numerário ou o bem financiado ou arrendado), o que ocorre, egra geral. no
momento em que formalizada a transação.

11 1- assunção direta de compromisso. confissão de dívida ou operação assemelhada. COl om cedor de bens.
mercadorias ou serviços . mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito. não se ap esta vedação 3

empresas estata is dependentes:

IV - assunção de obrigação. sem autorização orçamentária. com fornecedores para pagamento a posteriori de
bens c serv iços.
t7 Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
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Com efeito. veja-se que o art. 29. 11I. cuida das operações tipicamentc
financeiras. isto é. aquelas em que o ente público assume o compromisso tinanceiro
para alavancar recursos com a tinalidade de:

I. atender a necessidade de caixa. seja por meio de empréstimo, abertura
de crédito ou antec ipação de receita orçamentária (mútuos);

11. financiar ou arrendar bens (arrendamento mercantil. leasing):

11I. captar recursos por meio de derivati vos finance iros; ou

IV. realizar operações que caracterizem recebimento antecipado de
valores. como a venda a termo de bens e serviços .

De igual forma. as transações equiparadas a opera ções de crédito e
mencionadas no § 1° do art. 29 também seguem a mesma gênese financeira. pois a
sua constituição depende . apenas. da "assunção. do reconhecimento ou da confissão de
dívidas" por parte do ente, independentemente de qualque r condição a ser cumprida
pelo credor.

Mesmo estes casos não prescindem do exame da origem e natureza do
débito e da presença do elemento volitivo do ente para contrair nova obr igação ou
alavancar recurs os financeiros, como antes realçad o.

o art. 37. por sua vez. dispõe sobre a vedação a alguns tipos de transações
finance iras realizadas pelos entes públicos. Entre essas vedações estão a captação ou
recebimento antecipado de tribut os, contribuições ou valores de empresas contro ladas.
exceto dividendos. Também é vedada a assunção direta de compromissos financeiros
com fornecedores de bens e serviços mediante emissão, aceite ou ava l de título de
crédito e a assunção de obrigação. sem autorização orça mentária. com fornecedores
para pagamento a posteriori de bens e serv iços.

Também nesses casos , o compromisso assu mido pelo ente público não
depende de qualquer condição a ser cumprida pelo credor.

Com isso, é possível concluir, com base na LRF. que o elemento de finidor
principal para se class iticar uma transação financeira no conceito de operação de
crédito NÃO é caracte rizado pelo(a):

I. tipo de instrumento utilizado para formalizar a operação (contrato.
convênio. título de crédito ou derivativo finance iro):

11. incidência de juros. pois. ainda que. por exe mplo, o ente reco nheça e
parcele dívidas junto a fornecedores sem encargos financeiros. esta rá
caracteri zada a operação de crédito (art. 29, § 1°);

11I. valor da operação . que é caractensuc a irrelevante para o
enquadramento no conceito estabelecido pela LRf. Note-se que a LRF
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proíbe expressamente a contratação de qualquer operação de crédito,
portanto, independentemente do valor, se o ente público estiver acima
dos limites de endividamento (art. 3 L § 1°. L LRF 4R

) ;

IV. prazo para pagamento. pois o mercado financeiro oferece uma miríade
de produtos e serviços bancários, entre eles empréstimos de curtíssimo
prazo , às vezes de um único dia, os chamados hot money, sobre os
quais não restam dúvidas de que são genuínas operações de crédito
destinadas a atender necessidades prementes de caixa do tomador;49

V. presença de instituição financeira. uma vez que parcelamentos ou
financiamentos diretamente com o fornecedor também se enquadram
no concei to de operação de crédito ; e

VI. presença do uso desmedido da força do controlador sobre o
controlado, pois. ainda que a operação seja realizada a pedido e no
interesse do controlado. será igualmente irregular se não atendida as
condições exigidas pela LRF.

Portanto. é poss ível compreender que o elemento que caracteriza defin itiva
e objetivamente. em essênc ia, uma transação finance ira como "operação de crédito"
para os efeitos da LRF é a ass unção voluntá r ia de compromisso financeiro pelo
ente público com impacto direto no seu end ividamento, normalmente com a
fina lidad e de alavancar recursos, reconhecer, assumir ou confessa r dívidas
arre nda r ou financiar bens e antecipa r o recebimento de valores sem nenhuma
condição ou contraprestação da parte do credor (salvo a entrega do numerário ou.
quando for o caso, do bem objeto da operação). No ato da assinatura do instrumento
contratual ou emissão do título de créd ito, o compromisso estará, objeti va e
defini tivamente constituído.

As contas de suprimentos dos programas sociaís

Co m esse entendimento, analisemos se os pagamentos de beneficios sociais
feitos pela Caixa para posterior ressarcimento pela União carac terizam-se como
operação de crédito e se houve transm utação da natureza dos contratos administrativo
de prestação de serviço.

4X Art . 3 1. Se a d ívida consolid ada de UIll ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de U1 ,~_~
quad rimcst re, deverá ser a e le reconduzid a até o término dos três subseqüentes . redu zindo o excedent e em pelo
menos 25% (vinte c cin co por cento) no prime iro .

§ 10 Enquanto perdurar o excesso. o ente que nele houver incorrido:

I - estará pro ibido de real izar operaçã o de crédi to intern a ou externa. incl usive por antecipação de receita.
ressalvad o o refi nanc iame nto do principal atu alizado da dívida mobiliária;

4 ') FO RTUNA, Eduardo . Mercado financeiro: produ/os e serv iços. 163 cd , Rio de Jane iro. Qua lityrnark Ed..
2005.
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Segundo consta das contrarrazões de defesas apresentadas pela AG U. os
contratos Iirmados com a Caixa para pagamento dos referidos beneficios possuem.
desde 200 L portanto há mais de quatorze anos. cláusulas que preveem o pagam ento

. . . . A b mcom reeursos propnos, para postenor ressarcimento. sa er :

cLÁUSULA OITAVA.

Parágrafo Segundo - Caso o repasse de recursos não ocorra nos
prazos estabelecidos, a CONTRATADA não efetuará , naquele periodo,
os pagamentos dos beneficios das referidas ações.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior,
por estrito e momentãneo impedimento financeiro dos INTERVENIENTES
ANUENTES, a CONTRATADA, caso disponha de recursos próprios ,
poderá realizar os devidos pagamentos aos beneficiários e compensará o
custo financeiro incorrido nesta operação, na forma prevista na Cláusula
Nona, quando do repasse da remuneração das disponibilidades.

cLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS
FINANCEIROS

Na hipótese de intempestividade de pagamentos ou repasses de
compromissos financeiros entre a CONTRATANTE,
INTERVENIENTES ANUENTES e a CONTRATADA os valores
devidos estarão sujeitos pela variação da taxa extra-mercado do
Banco Central DEDIP, desde de seu vencimento até a data do efetivo
recebimento.

Da leitura das cláusulas contratuais acima tran scritas é fác il perceber que o
contrato assinado com a Caixa reveste-se de várias sin gularidades. A primeira delas é
ter extrapolado a finalidade precípua de simples contrato de prestação de serviços para
execução dos programas sociais (cadastramento de beneficiários. s istemas
informatizados. relatórios de controle etc .), mediante remuneração dos serv iços
prestados, para, literalmente, facultar a Caixa pagar, com recursos próprios. despesas
relacionadas aos beneficios sociais de responsabilidade da União. sem qualquer limite
ou prazo para pagamento.

A segunda singularidade diz respeito à previsão contratual de incidên cia de
remuneração específica sobre os saldos existentes nas contas de suprimento: se
devedores. con stituiriam encargos da União; se credores, da Ca ixa. o que .
definitivamente. não é típico de operações de crédito. ou seja. cometer à instituição
financeira a obrigação de remunerar o tomador do crédito.

Segundo consta das contrarrazões, essa relação entre a Ca ixa e a União
sempre registrou saldo positivo ao final do exercício, o que revela que os sa ldos
negativos seriam pontuais. Em todos os exercíci os. desde 1994 , a União sem pre

50 Excerto do contrato firmado entre a União, representada pela Casa Civil da Presidência da República e a Ca ixa
Econô mica Federal em 27. 12.200 1. com iruerv cni ência do MEC. do MS c do MDA. no âmbito do
Cadastramento Único para ações sociais do Governo Federal.
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recebeu juros da Caixa. sendo que. em 20 14, o montante recebido foi de R$ 141,6
milhões. No dizer daAGU (RA/0 1-2015 , n. 20) :

A União efetivamente recebeu rendimentos sobre os valores
antecipados à CAIXA. O saldo médio anual em todos os anos foi
positivo. Os saldos negativos são pontuais, restritos a ocorrências
mensais, e dessa forma eles acontecem desde 1994, sem gerar
efetivo saldo negativo ao término do exercício financeiro. É sempre a
CAIXA que, ao fim de cada periodo-base, acaba remunerando a
União. A sistemàtica aplicada, com base na lei, portanto, não gerou,
em nenhum momento, endividamento público com risco de
inadimplência.

Observa-se. também, que o compro misso financeiro ass umido pela União
ao formalizar referidos contra tos de pres tação de serviço estava condicionado à
decisão discricionár ia da Caixa em pagar ou não as despesas relativas aos bene ficios
sociais. Tal circunstância afasta uma característica essencial dos contratos de mútuos,
que é exatamente a exigência de obrigação bilateral das partes, segundo o magistério
de Regis Fernandes de Oliveira":

A operação de crédito pode ter diversos instrumentos. De
qualquer forma, constitui-se em obrigação bilateral. O ato da
autorização do empréstimo pode ser unilateral, uma vez que decorre
de ato lipi co do Estado. De outro lado, para que surja a operação, é
ela contratual e necessita de vinculo bilateral.

Além disso. há que se considerar que a re ferid a cláusula contratual
cond iciona o compromisso finance iro a evento futuro, providências ou decisão do
próprio credor. o que tam bém afas ta a caracterização da transação finance ira do
conceito de ope ração de crédito instituído pela LRF.

Por outro lado. regis trou o TCU entendimento de que os con tratos fi rmados
entre a União e a Ca ixa teriam natureza mista. podendo ser divididos em contratos
"principal", cuja natureza é a de prestação de serviço e outro "acessório", em que a
Caixa estaria sendo contratada para. na insufic iência de repasses financei ros por parte
da União, honrar os pagamentos dos beneficios nos prazos devidos, mediante
remuneração do capital. o que caracterizaria a operação de crédito (abertura de crédito)
de que trata o art. 29. inciso III. da LRF.

Esse é um aspecto importante para a discussão em tela e está relacionad
com a imposs íbilidade da transmutação da natureza jurídica dos contratos. nos termos
defendidos pela AGU. pois não se poderia transmutar uma avença de "prestação de
serviços" para "operação de crédito". A saber:

SI OLIVE IRA. Rcgis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 5. cd. São Paulo. Ed. Revista dos Tr ibuna is.
20 13. p. 575 .
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Com efeito, o que há é tão somente a execução de uma avença
de prestação de serviços. No pior das hipóteses, e por exercicio
argumentativo, poder-se-ia falar em mera mora contratual ou, talvez,
em inadimplemento. Contudo, ainda que tais extremos fossem
considerados, as respectivas implicações obrigacionais jamais
poderiam ser tidas como operações de crédito.

Pensar de outra maneira importaria em assimilar verdadeiro
contrassenso, pois todo e qualquer contrato, em que uma parte está
momentaneamente em mora e a outra, em vez de suspender a sua
obrigação, segue com a sua parte no contrato por conveniência ou
boa-fé, estar-se-ia pactuando adjetivamente uma operação de crédito.
É dizer, a não invocação, po r qualquer das partes, da exceção do
contrato não cumprido, implicaria, por si só , a transmutação do
pacto em operação de créd ito. (RAIOl -JOl 5. jl. ./8)

Sobre esse ponto, interessa recorrermos ao magi stério de Salo mão
Net052

, que, ao tratar da natureza jurídica dos contratos de abertura de crédito. assenta
que a doutrina tem negado, com convincentes argumentos. " a possibilidade de
existência de contratos mistos ou inominados. tendo em vista a regra de que qualq uer
contrato é absorvido pelo tipo legal correspondente à prestação principal (..teoria da
absorção'T,53.

Prossegue aquele Autor. citando Jaime dos Santos Briz:

[...] não há contratos quimicamente puros, já que a complexidade
de circunstâncias de toda a ordem, que geralmente rodeiam a
celebração de contratos, faz que a regulagem destes receba influência
da mais variada procedência, não só do campo jurídíco, senão de
outros campos (sociológíco, econômico, familiar etc). Esses elementos
não desvírtuam o contrato, se não ajudam a declarar em caso litigioso
seus efeitos jurídícos. Não há, nestes casos, contrato atípico
propriamente dito, este deve entender-se somente quando o núcleo
fundamental de direitos e obrigações críado pelas partes não se
encaixe, díreta ou indiretamente. entre os regulados especialmente
nas leis. Deve-se distinguir cláusulas que constituem a essência do
contrato daquelas outras subordinadas, complementares ou eventuais
que não contradigam a essência do contrato, ao deixar incólumes as
prestações de caráter principal. (RT nO 510/209 )

Note-se. ainda. que a cláusula inserida no cont rato de prestação de serviço
entre a União e a Cai xa. facultando a esta a decisão de pagar ou não as despesas
tomou este contrato totalmente di ferente de um contrato de abert ura de crédito. onde,
instituição financeira obriga-se a disponibilizar ao tomador os va lores fi nanceiros

" SALOMÃO NETO. Eduardo . Direito bancário - 2. ed . São Paulo: Atlas. 20 14. p. 233/234 .

53 BARRETO FILHO, Oscar. Regime Jurídico das Sociedades de Investimentos. São Paulo, Max Limonad ,
1956. p. 156. nota 75.
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sempre que requeridos, nas condições avençadas. No caso, não há obrigação à Caixa,
mas faculdade.

Do exposto, resta claro que a tese do "contrato de natureza mista"
desenvolvida pelo TCU não encontra respaldo no entendimento doutrinário, tendo em
vista que os contratos devem ser interpretados pelo tipo legal da obrigação principal
correspondente, o que também afasta a tese de operação de crédito levantada pelo
TCU nos casos sob análise (transmutação).

Os efeitos negativos da conta de suprimento para a gestão fiscal responsável

A existência de mecanismo (contas de suprimento) que possibilita ao ente
público financiar suas despesas com a utilização de recursos de terceiros sem se
submeter aos instrumentos regulares de controle de endividamento exigidos pela LRF
surge como sinal de alerta e aponta para a necessidade de aperfeiçoamento dos
procedimentos até então adotados.

Tal situação assume maior gravidade quando os recursos utilizados pelo
ente público para financiar suas despesas têm origem em instituição financeira
controlada, como é o caso da Caixa.

No presente caso, observa-se que os saldos médios anuais das contas foram
sempre positivos, tendo a União recebido a remuneração prevista contratualmente, e
não o contrário. Esta circunstância factual atàsta a hipótese da intenção da União de se
financiar, em caráter pennanente, ao longo do exercício, junto à Caixa.

Nada obstante, contas com essas características, sem limites, sem prazo
para ressarcimento, e sem registros claros nos relatórios e demonstrativos fiscais (arts.
52 e 54 da LRF), muito se assemelham às famosas "contas-movimento", mantidas pelo
Tesouro Nacional no Banco do Brasil S/A, na década de oitenta, fontes de conhecidos
desequilíbrios fiscais , porque utilizadas para saques a descoberto e à margem de
quaisquer controles orçamentários então existentes.

Por essas razões , deve ser saudada a iniciativa e a determinação da
Presidenta da República de, diante da controvérsia suscitada no caso sob análise, edita
o Decreto n° 8.535, de 1° de outubro de 2015, que "Dispõe sobre a contratação d
serviços de instituições financeiras pelos órgãos e entidades do Poder Executivo
federa!".

A partir desse Decreto, fica vedada a realização de contratos de prestação d
serviço com instituições financeiras , no interesse da execução de políticas públ icas,
que contenham cláusulas que permitam a ocorrência de insuficiência de recursos por
período superior a cinco dias úteis, nos seguintes termos:

Art . 3° É vedado aos órgãos e entidades do Poder Executivo federal
firmar contrato de prestação de serviços com instituições financei ras, no
interesse da execução de políticas públicas, que contenha cláusula que
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permita a ocorrência de insuficiência de recursos por periodo superior a
cinco dias úteis.

§ 1° Em caso de excepcional insuficiência de recursos , a instituição
financeira comunicará a ocorrência ao órgão ou entidade do Poder
Executivo federal contratante até o quinto dia útil da ocorrência, que
procederá á cobertura do saldo em quarenta e oito horas úteis, contadas
a partir do recebimento da comunicação.

§ 2° Na hipótese de que trata o § 1°, o ordenador de despesa deverá
apresentar justificativa para a ocorrência, que será anexada á
documentação comprobatória dos pagamentos, para efeito de análise
dos órgãos de contabilidade e de controle.

§ 3° É vedada a existência de saldos negativos ao final de cada
exercício financeiro.

Da segurança juríd ica e do princípio da boa fé ob jetiva

A lega a AGU, nas cont rarrazões apresentadas, ainda co mo pre liminar, que o
STf, em diversas decisões, tem reconhec ido o status co nstitucio na l do prin cíp io da
proteção da confiança e consequente incon stitucional idade de sua ofensa.

Apresenta diversos precedentes j urisprudcnciais". onde resta claro que os
postulados da segurança j uríd ica, da boa-fé objet iva e da pro teção da confiança,
enquanto ex pressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se "i mpregnados de
elevado conteúdo ético, social e j ur ídico, projetando-se sobre as relações j urídicas,
mesmo as de direito públi co, em orde m a viabiliza r a incidência desses mesm os
princípios so bre comportam entos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado (os
Tribuna is de Co ntas , inclusive), para que se preservem, desse modo, situações
administrativas já consolidadas no passado" (RA IO1-20 15, 11. 10).

A Corte de Contas, em sua aná lise, conforme acima resumido, procurou
afastar a pretensão da AGU de aponta r, no caso co ncre to, qua lquer violação ao
princípio da segurança j urídica, so b o arg umento de "que não se visl umbram mudanças
rad icais na interpretação de normas legais e constitucionais, tampouco divergência na
j ur isprudência do TCU sobre o tema" (fl. 826).

Acerca da alegada irre troa tiv idade da lei, à luz do princípio da segurança
jurídica, registrou o TCU que não há que se falar sobre interpretação nova que retroaja
a fatos pretéritos (fl . 826 ):

A uma, a atuação das instituições de controle é, via de regra, a
posteriori, sem prejuizo de casos de controle concomitante ao longo da
execução orçamentária, como é o caso dos relatórios fixados pela LRF e
também a priori , a exemplo dos editais de licitação em alguns casos
pontuais. Assim, a ação de controle externo terá como escopo , em geral,
fatos pretéritos, cuja análise acerca da legalidade poderá ensejar

" MS 25.963, julg. Em 23 / 10/2008. DJe de 2111112008; AgRg no MS 25.805. DJe de 30/10/20 14; MS 25.805.
DJe de 26/03/20 10; MS 28494, julg. Em 02109/20 14.
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responsabilização , o que não significa de modo algum violação do
princípio da segurança jurídica pelo Tribunal.

A duas , os princípios constitucionais da legalidade e da segurança
juridica não podem ser subvertidos para justificar o não-cumprimento
da lei, em especial quando se trata de regra do 'não fazer ', cujo
descumprimento a Lei Penal conceitua como crime contra as finança s
públicas .

A lém disso, acresce ntou o TCU (f1. 826):

[...] do ponto de vista substantivo, a modulação temporal tal como
suscitada nas contrarrazões representaria , na verdade, uma espécie de
'sa lvo-conduto' ás 'peda ladas fiscais '." Por consequência, essa situação
criaria um grave problema de risco moral na Federação, na medida em
que incentivaria os gestores das três esferas de governo a descumprirem
condicionantes e proibições de ordem fiscal fi xadas pela LRF,
notadamente no que tange aos dispositivos voltados para o controle do
endividamento público (a rts . 32, 35 a 38), com base na crença de um
possivel 'pe rdão' pela via da modulação .

Dessa forma, não se justificam as razões que levam a Advocacia
Geral da União a suscitar a modulação temporal na aplicação de
dispositivos da LRF sobre os quais não há qualquer discussão - nem
no STF, tampouco no TeU - sobre a sua constitucionalidade, sendo
plena a sua aplicaçã o.

Com efeito, ain da que não se trate de mud ança de interpretação sobre o
con ceito de operação de crédito, o fato relevante a ser destacado e o que importa para
esta aná lise é que aque la Corte , pe las informações constantes nos autos , nun ca havia
examinado e se man irestado, no caso concreto, sobre eventua is irregul aridades das
contas de suprimento mant idas pe la Un ião j unto à Caixa, objeto da presente
controvérsia.

Ao longo de mais de quatorze anos, tais contratos foram renovados
anualmente e não consta, em qualquer momento, que ofensa à LRF tenha sido
cogitada, sej a pelos ó rgãos de controle, sej a pelos setores jurídicos dos órgãos
envolvidos .

Pelo co ntrár io, do oficio diri gido pela Caixa à Câ mara de Conciliação e
Arbitragem da Administração Pedera l", consta expressame nte o entendimento da
Dire tor ia Jurídica da Caixa, con substanc iada na No ta Jurídica n° 0093/20 14, de que os
pagamentos efetuados relativamente aos benefíc ios dos program as sociais tinham
"amparo contratual, legal e constitucional". E acrescenta que "tal procedimento não se
caracteriza co mo operação fina nce ira e, portant o, não se enquadra nas vedações da Lei
de Responsabil idade Fiscal (LC 101/2000)" , o que denota, com clareza, que aquela
empresa tinha convicção da reg ulari dade de seus procedimentos.

" Item 8 do PARECER ASMGICGUlAGU /O I /20 15.
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Também a Contro ladoria-Geral da União. no Parecer
ASMG/CGU/AGU/OI120 15, mencionado nas contrarrazões apresentadas pela AGU.
ao analisar o contrato de prestação de serviços firmado entre a Caixa e o Ministério do
Desenvol vimento Social e Combate à fome para a execução do Programa Bol sa
Famíl ia. concluiu por descaracterizar tais transações como operações de crédito.

69. O contrato de pres tação de serviços que a CEF celebrou
com a União Federa l também não expressa uma ope ração de mútuo.
Não projeta como efeito a abertura pura e simples de um crédito, em
favor da União, para quaisquer operações. Não se tem emissão (e nem
aceite) de qualquer sorte de titulo ou cártula. Não se revela nenhuma
aquisição financiada de bens. Não há recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas. Não se alcança a definição
de operação de crédito, seguindo-se o conceito do inciso In do art. 29 da
lei de responsabilidade fiscal.

70. De igual modo, não se poderia cogitar sem muitas dúvidas
sobre a incidência do art. 37 da lei de responsabilidade fiscal, que
define as operações de crédito por equiparação, porquanto nenhuma
das hipóteses nessa regra descritas alcançar ia o tra spasso
bancário que matizou o contrato celebrado entre a CEF e a União,
para os efei tos do recolhimento de valores do PBF. (grifamos)

Por outro lado, e. conquanto correta a conclusão do Tribunal de que a
modulação temporal invocada pela A GU não pode se constituir em "salvo conduto" a
eventuais irregularidades praticadas por gestores. não se pode perder de v ista que
também o intérprete não possui salvo conduto para interpretar as normas sem as pcias
imposta pelos princípios inerentes à segurança jurídica c à boa fé obj etiva. Ínsitos ao
estado de direito a que todos se submetem.

Do exposto, resta claro que os gesto res, tanto no âmbito dos ministérios
envolvidos quanto no da Ca ixa, at ua ram ao longo de mais de uma década para a
execução de programas sociais median te a utilização de mecanismo (conta de
supr imento) que a eles se afigurava plenamente em acordo com a legislação de
regência.

o TCU, conforme con signado no voto condutor do Acórdão n" 992/20 15
Plenári o. entendeu não "ser razoável " classificar com o operação de crédi to meros
atrasos de curt íssimo prazo no repasse de recursos do Tesouro. Regi strou. ainda. que a
"magnitude" dos valores seria um fator determ inante da classificação da operação. A
saber:

25. Trago como exemplo o que ocorre com o BNDES na equalização
de juros do Programa de Sustentação do Investimento. Em um ano, entre
junho de 2013 e junho de 2014 , a divida do Tesouro passou de R$ 8,3
bilhões para R$ 14,1 bilhões. O Tesouro reconhece que, em junho de
2014, com o acréscimo de encargos, já devia efetivamente R$ 19,6
bilhões. É impossivel enca rar valores dessa magn itu de, em ritmo
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crescente, como resultado de mero fluxo de caixa entre o banco e o
Tesouro. A União não paga por falta de recursos . Verdadeiramente ,
tra ta -se de um empréstimo á beira do descontrole .

26. Todavia , é preciso ressa lvar, de fato, que não seria razoável
classificar como operações de crédito meros atrasos de curtissimo
prazo no repasse de recursos do Tesouro, previstos e com condições
estipuladas contratualmente , como no caso dos programas sociais pagos
por intermédio da Caixa Econômica Federa l.

27. Sendo assim, a existência , perante a Caixa, de sa ldos
negativos em dias isolados, desde cerca de quinze anos atrás , como
constam dos quadros juntados pela Advocacia-Geral da União nas
peças complementares aos embargos (145 e 155), é pouco
reveladora. (...). (grifamos)

Os critérios nos qua is se baseou o TCU para class ificar as movim entações
da conta de suprimento como operações de crédito apenas no exerc ício de 20 14. e não
nos an ter iores, comprovam a co mplexidade da matéria. Saber se um prazo é
" razoável" ou quando determinada transação financei ra ass ume " magnitude"
inaceitável passaria a depender de avaliação totalmente subjetiva, segundo a ótica e
cri tér ios personalistas de quem faz a avaliação.

Note-se que até mesm o o conceito de despesa públ ica conside rada
"irrelevante" não foi deixado ao livre arbítrio do intérprete, po is a LRF definiu. no § 3°
do art. 16. que este deveria ser definido pelas leis de diretrizes orçamentá rias 56 c 57.

Há que se ponderar. ainda. que se os sa ldos devedores na conta de
suprimento caracterizam operação de cré dito em favo r da União. então o inverso . ou
seja. os sal dos pos itivos verificados ao lon go dos anos, co nforme ínformado pe la
AGU. tam bém poderiam ser inte rpretados co mo operação de crédito em beneficio da
Ca ixa, nos mo ldes em que contratados.

Nes te caso, tais operações também seriam irregulares porque contratadas
sem autorização legal (art. 32 da LRF) , exatamente pe las mesmas razões e
fundamentos já exp licitados. Tal interpretação praticam ente inv iabilizaria a
operaciona lização. nos mol des em que atua lmente concebidos . de todos os programas
sociais operados pe la Caixa e onde há incert eza no volume de saques diári os.

Com isso, se não forem cons iderados os pri ncípios da segurança j urídica e
da boa fé objetiva. co mo suscitado pe la AG U e, sobretudo, os reais contornos juridicos-cí->

Só Art. 16. A criação. expansão ou aperfeiçoamento de ação go vernamental que aca rrete aumento da despesa será
acompanhado de:
§ ] 2 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de
dir etrizes orça mentárias.
57 Lei n° 13.080/20 IS(LDO 20 16) : Art . 136. Para os ele itos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

11 - no que tange ao seu § 3°, entendem-se como despesas irre levantes aque las cujo valor não ultrapasse. para
bens e serviços, os limites dos incisos I e 11 do caput do art . 24 da Lei no 8.666. de 1993;
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do conceito de operação de crédito de finidos pela LRF, haveria que se proceder à
completa revisão desse mecanismo desde o início . Ou seja. ter-se-ia de rever
proce dimentos realizados há mais de quatorze anos consecutivos, para dar
cumprimento ao art. 33 da LRF, que considera nulas as operações contratadas com
infração às suas disposições, exigindo o cancelamento e vedando o pagamento de juros

dernai fi ' 58e ernars encargos manceiros .

Assi m, em nosso entendimento, à vista de todo o exposto, as con tas de
sup r imento previstas nos contratos de prestação de serviços firm ados entre a
Ca ixa e a União para a execução de programas socia is (Bolsa Fa mília, Seg uro
Desemprego e Abono Salarial) não se enquadram no conceito de operação de
crédito típica, assemelhada ou equiparada, de que tratam os arts. 29, 35 e 37 da
LRF. Isso porque. os cont ratos respectivos têm por objeto principal a prestaçã o de
serviços e não a alava ncagem de recursos para financ iar políticas públicas.

Os contratos administrativos de fornecimento de bens ou prestação de
serviço não devem ser interpretados como de natureza mista , nem mudam sua natureza
j urídica para contratos típicos, assemelhados ou equiparados a operação de crédito, no
caso de inadimplemento do ente público, nos termos da LRF.

Os aspec tos econ ômicos ou exigências contábei s incidentes sobre
determinada transação financeira, como a necessidade de registros no ativo ou passivo
das instituições envolvidas, não afas ta nem se sobrepõe de maneira absol uta ao
concei to e aos conto rnos j urídicos de operação de crédi to consignados nos arts. 29, 35
e 37, da LRF, impondo claros limites ao intérprete.

Ainda que ass im não fosse, reputamos relevantes os argumentos
apresentados pela AGU no senti do de que devem ser con siderados os principios da
segura nça jurídica e da boa fé objetiva a convalidar atos reali zado
repetidamente pelo s gestores há mais de uma década, se m que nunca se tenh
cogitado, nem pelos órgãos jurídicos das partes contratantes, nem pelos órgãos de
controle, qualquer ilegalidade sobre eles.

~K Art. 33. A instituição finance ira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quanco-L>
relativa à dív ida mobiliár ia ou à externa . deverá ex igir comprovação de que a operação atende às condições e
limite s estabe lecidos.

§ 10A operaç ão real izada com infração do dispo sto nesta Lei Complementar se rá co nsiderada nula.
procedend o-se ao seu cance lamento. mediante a dev oluç ão do principal. vedado s o pagamento de j uros e demai s
encargos financeiros.

§ 2° Se a de vo lução não for efetuada no exe rcício de ingresso dos recursos, será co nsignada reserva
específica na le i orçamentária para o exerc ício seguinte.

§ 3° Enquanto não efetuado o cance lamento, a amortização, ou con stituída a reserva, ap licam-se as sanções
previ stas nos inci sos do § 3° do art. 23 .

§ 4° Também se const ituirá rese rva, no montante equiva lente ao excesso, se não atendido o dispo sto no inciso

111 do ano 167 da Constituição, considerada s as disposições do § 30 do an o32 .
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Considera mos que tal entendimento está perfeitamente embasado no inciso
XIII do Parágrafo único do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1994, que determina que, nos
processos administrativos, devem ser observados , entre outros critérios. " interpretação
da norm a administrativa da forma que melhor gara nta o atendimento do fim públieo a
que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação ". No ponto, não se
pode ignorar a presunção de legitimidade dos atos administrativos realizados ao longo
de anos consecutivos.

A par de tudo isso, a edição do Decreto n° 8.535, de 20 15. dá so lução às
legítimas preocupações levantadas pela Corte de Contas, de tal modo que as contas
movimento não mais poderão ter sa ldo negativo, além do prazo de cinco dias úteis.

No entanto. achamos pertinente incluir como "ressa lva" a ex istência, em
20 14. de compromi ssos financeiros vencidos e não pagos ou pagos com atrasos j unto à
Caixa. relativos a beneficios sociais de responsabilidade da União, em desacordo com
os princíp ios do planejamento, da transparência e da gestão fiscal responsáve l.
previs tos no art. 37, CF, e no art. 1°, LRF.

3.3 .3 Irregularidade 3 - Subvenções econômicas devidas ao FGTS no âmbito do
I'M CMV e inscrição irregular em restos a pagar

3. Inobservância do principio da legalidade (art. 37. caput, da Constituição
Federal), dos pressupostos do planejamento, da transparência e da gestão
fiscal responsâvel (art. 1°, §1°, da Lei Complementar 101/2000), bem como
do art. 32, §1°, inciso 11 , da Lei Complementar 101/2000, em face de
adiantamentos concedidos pelo FGTS à União para cobertura de despesas
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida nos exercícios de 2010 a
2014 (itens 2.3.6 e 8.3).

Contextua lização do tópico

• identificação pela unidade técnica: item 2.3.6. págs. 47/52.

• defesa (AGU) j unto ao TCU (RAIO1-20 15): págs. 53/63.

• análise das contrarrazões pela unidade técnica : item 8.3, págs. 624/655.

• conclusão do Ministro Relator: item 9.2.2 , págs. 841/845 .

• inclusão como irregularidade: item 3, págs . 15/ 16.

• defesa (AG U) junto ao Congresso: págs. 20/25.

Cont ra r razões de defesa

Instada a se pronun ciar, a Presídenta da República, representada pelo
Advogado-Geral da União (AGU), apresentou ao TCU as contrarrazões de defesa nos
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termos das Inform ações RA/O1-20 15. de 21/7/20 15. e RA/02-20 I5. de 11/09/201 5.
resumidas pelo Teu da seguinte forma (item 8.3. I. do Relatório. fls. 625/626) .

Os valores pagos pelo FGTS por meio do seu Agente Operador
com fulcro no art. 82-A da Lei 11.977/2009 não se caracterizam como
operações de crédito, não se aplicando ao caso, portanto, as
correspondentes condições legais para sua a contratação.

Alegações:

i) todas as operações listadas no art. 29, inciso 111 , da LRF se
caracterizam jurid icamente como relações contratuais , isto é, um acordo
de duas ou mais partes para constituir, regular ou extinguir entre elas
uma relação juridica de caráter patrimonial;

ii) todos os contratos listados pelo art. 29, inciso 111 , da LRF são
contratos bancários porque deles participam necessar iamente uma
instituição financeira;

iii) as operações realizadas com base no art. 82-A da Lei nO
11.977/2009 não são mútuos porque não há transferência de fundos do
FGTS para a União, apenas para o mutuário final, sem transitar pela
Conta Única;

iv) não há acordo de vontade entre as partes, nem a estipulaçã o de
prazos ou condições , o que descaracteriza o mútuo;

v) aquelas operações também não se enquadram em qualquer outra
espécie listada pelo art. 29, inciso 111 , da LRF, tampouco nas do rol do art.
37 da mesma Lei;

vi) o enquadramento como operação de crédito pressupõe elemento
volitivo do ente federado em se endividar, praticando ato de vontade
para, por meio dele, gerar um débito para o setor público;

vii) o FGTS não pode se equiparar a uma instituição financeira;

viii) a prevalecer a tese do TCU, estar-se-ia burocrat izando o
processo e, desse modo, inviabilizando o art . 82-A da Lei nO11.977/2009;

ix) sugere que o FGTS tornar-se-ia responsável pelas subvenções
em nome da União.

Como a intenção da lei sempre foi aportar recursos diretamente
ao FGTS, não são procedentes as afirmações de que houve
pagamentos sem prévia dotação orçamentária ao FGTS e de que a
inscrição em restos a pagar em 2014 teria sido ilegal.

Alegações:

i) as dotações orçamentárias que foram consignadas nos
Orçamentos da União para fazer frente á subvenção econômica
concedida pela União nos termos do art. 2°, inciso I, da Lei nO11.977, de
2009, sempre tiveram por objetivo a realização de aportes ao FGTS, e
não o pagamento direto de subvenções aos beneficiários do programa;

ii) extrai-se da disciplina contida no art. 82-A da Lei nO11.977/2009
que a obrigação assumida pela União á custa do PMCMV se dá perante
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o FGTS, apesar de a subvenção econômica ser destinada diretamente ao
beneficiário do programa;

iii) o mesmo diploma (art. 82-A da Lei nO 11.977/2009) prevê a
possibilidade de o FGTS arcar com a parcela devida pela União, sem
prejuízo de ser ressarcido das quantias desembolsadas, atualizadas pela
taxa Selic;

iv) é possível compreender que os recursos inscritos em restos a
pagar pelo Ministério das Cidades referentes ás dotações do programa,
tendo em vísta a indisponibilidade de recursos financeiros pela União
para a realização do pagamento dentro do exercício, podem ser utilizados
para ressarcir o FGTS pelos adiantamentos feitos com base no art. 82-A
da Lei nO11.977, de 2009, porque a obrigação sempre foi de aportar
recursos no Fundo, não havendo que se falar em realização de despesas
sem prévia dotação orçamentária;

v) o repasse dos recursos da União não deve ser feito diretamente
aos mutuários, mas ao FGTS, e, desse modo, não faz sentido falar-se em
pagamento adiantado de divida da União com os beneficiários pelo
Fundo, mas em mero pagamento em atraso da Uníão ao Fundo,
devidamente corrigido pela taxa Selic;

vi) não haveria criação de nova relação obrigacional, mas mera
modificação dessa mesma relação obrigacional de pagamento ao FGTS.

Co nsideraçõ es do Ministro Relator

O Ministro Relator refutou a tese da AGU de que os va lores pagos pelo
FGTS, por meio de seu agente operador, com fulcro no art . 82-A da Lei n° 11.977, de
2009. não são fruto de operações de crédito. pois ter ia ficado demonstrado que. des de
que foi aventada a possibilidade de adiantamento dos recursos pelo FGTS à União, a
transação sempre foi tra tada como uma opera ção de crédit o, ainda que indireta, "tanto
nas atas do Co nse lho Curado r do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CCFGTS
como nos pareceres j uríd icos do próprio Governo Federa l. em linha diversa da exposta
nos pareceres agora agregados a estas contrarrazões" (fl. 842).

Com esse entendi mento . manteve o posici onamento do Tribunal (Acórdão
n° 825120 15-Plenário) no sentido de que o adiantamento de rec ursos do FGTS à União
enquadra-se na previsão do art. 29. inciso Il l, da LRF.

Em de fesa de suas argumen tações, resgatou as razões contidas no tóp ico do
Relatório "9.2 .2 - ad iantamentos concedidos pela Caixa à União para cobertura de
despesas no âmbito dos programas Bo lsa Família, Seguro Desemprego e Abono
Salarial nos exercícios de 20 13 e 2014", para. novamente, asseverar que o art. 29.
inciso Ill, da LRF tem caráter exemplificativo, e não exa ustivo. Nesse sentido. não
poderia se r acolh ida a alegação de que somente contratos forma lmente ce lebrados com
instituições finance iras poderiam ser alcançados pelo coneei Óde operação de crédito
defin ido no art. 29, inc iso 111, da LRF.
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Destacou que "0 enquadramento dos adiant ament os efetu ados junto ao
FGTS como operações de crédito eneo ntra respaldo na jurisprudência da Corte de
Contas," em espeeial o Acórdão n'' 1.563/2005-Plenário (TC 005 .762/2005-5). em que
foram expressos os seguintes entendimentos pelo eminente Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha:

22. Ressa lte-se que as contra tações realizadas no âmbito do Reluz
pelas prefe ituras devem ser encaradas como operações de crédito, e,
portanto, seguir os preceitos da LRF, visto os entes estarem obrigados a
restituir os valores emprestados em determinada quantidade de parcelas,
com incidéncia de juros e de correção monetár ia.

(...)

28. Nessa linha, é forçoso perceber a necessidade de normas que
possibilitem o controle das operações contratadas com instituições
não-financeiras, a exemplo de empréstimos tomados por municípios
no âmbito do Programa Reluz. (fl. 8./2)

Constatou, adicio nalmente, que, em sendo operação de crédit o. a sua
contratação deveria ter sido precedida de autorização orçamentária e da verificação do
cumprimento da "regra de ouro", conform e as disposições expressas no art. 32. § 1°.
incisos 11 e V. da LRF.

Não aco lheu a tese de defesa seg undo a qual a intenção da lei sempre foi
aportar recursos diretament e ao FGTS , de que não seria m proce dentes. as afirmações
de que houve pagamentos sem prévia dotaçã o orçamentária ao FGTS e de que a
inscrição em restos a pagar em 20 14 teria sido ilegal.

Para o Ministro, a inscrição teria sido ilega l, visto que as despesas de
subvenção com os mutuários, de responsabilidade da União. referentes a cada um dos
empenhos foram totalmente pagas com recursos adiantados pelo FGTS . No caso. a
inscr ição de paga mento de subsídios relativos ao PMCMV deveria ter sido
contab ilizada como dívida da União junto ao FGTS . Esse entendimento seria
consequência da própria definição de restos a pagar. conferida pela Lei n° 4.320/19 64
(art. 36, cap ut) e pelo Decreto n° 93.872/86 (art. 67). De acordo co m tais normativos.
restos a pagar caracterizam-se por despesas empenhadas e não pagas até 3 I de
dezembro.

Argumenta que. embora o art. 82-A da Lei n" 11.977. de 2009 contenha
autoriza ção para o repasse de recursos do Fundo (via agente financeiro). para o
pagamento das subvenções, enquanto não efetiv ado o aporte de recursos pela União.
"não se pode interpretar tal comando legal como se tivesse imposto regra a subverter
uma obrigação originária da União ao FGTS:' A obrigação é sempre da União que. em
uma das hipóteses possíveis. "opta por se financiar j unto ao Fundo , em contraposição à

alternativa de aportar os recursos de forma tempestiva" (fl. 844).
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Nessa situação. cabe à Caixa assumir a obrigação operacional de meio. na
condição de agente operador do FGTS . consistente em efet uar os pagamentos até que
os aportes finance iros sejam regularizados. Nesse caso seria " inquestionável o
elemento volitivo de que se ressente a defesa. a ensejar ava liação macro no contexto
fiscal de 2014. objeto maior das irregularidades tratadas nestas contas" (Il . 844).

Por fim, concluiu que as contrarrazões apresentadas não eram suficientes
para afastar os indicios apontados nos subitens 9.2.3 e 9.2 .11 do Acórdão 1.464/2015
TCU-Plenário. devendo tais irregularidades ser consignadas no parecer linaI do
relatório.

Análise

A discussão central deste tópico, que se refere também à "irregularidade 9".
reside na class ifi ca ção da transação financeira envolvendo a União, o FGTS. a Caixa e
as pessoas físicas beneficiárias do PMCMV como operação de crédito ou não. nos
moldes definidos no art. 29. I, 111. § 1° e art. 37 da LRF 5

'1. Ou seja, se os pagamentos
de subvenções referentes ao PMCMV efe tuados pelo FGTS caracter izariam
adiantamentos concedidos pelo Fundo à União para a cobertura de despesas de
responsabil idade desta .

Além disso. o TCU considerou a inscrição em restos a pagar. no exercici
de 2014 . no valor R$ 1.367 bilhão. como irregular porque tais despesas já teriam si o
pagas com os recursos provenientes do crédito concedido à União pelo FGTS.

59 Art. 29. Para os efeitos desta lei comp lementar, são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada : montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras
do ente da federação. assumidas em virtude de leis. contra tos, convênios ou tratados e da realização de operações
de créd ito, para amortização em prazo superior a doze meses: (...)

111 - operação de créd ito: compromi sso financeiro assumido em razão de mútuo. abertura de créd ito, emissão e
ace ite de título, aquisição financiada de bens, receb imento antecipado de valores provenientes da venda a termo
de bens e serviços. arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas. inclusive com o uso de derivativos
financeiros ;

§ 10 Equipara-se a operação de crédito a assunção. o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da
federação, sem preju ízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.

Art. 37. Equipara m-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não
tenha ocorrido. sem prejuízo do disposto no § 70 do art. 150 da Constituição ;

11 - receb imento antecipado de valores de empresa em que o pode r público detenha. direta ou indiretamente. a
maioria do capita l soc ial com direito a voto. salvo lucros e dividendos. na forma da legislação;

111 - assunção direta de compromisso. confissão de dívida ou operação assemelhada. com fornecedor de bens.
mercador ias ou serviços. mediante emissão. aceite ou aval de título de crédito . não se aplicando esta vedação a
empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação. sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagament o a postcriori de
bens e serviços.
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Os demais apontamentos de irregul aridades (ausência do registro da
despesa de capi tal na lei orçamentár ia. inscrição irregul ar em restos a pagar. regra de
ouro) serão automat icamente afastados ou confi rmados. a depender da e1assi licação ou
não da transação no conceit o de operação de crédi to estabelecido pela LRF.

A sistemática operaci onal do PM CMV

Para melhor compreensão da controvérsia, parece-nos relevante analisar
mai s detidamente doi s aspectos:

I. a sistemática de operação dos programas habitacionais financiados com
recursos do FGTS e alinhados às diretri zes do PM CM V : e

11. a natureza da subvenção econômica devida pela União ao FGTS, nos
termos autorizados pel o art. 50 da Medida Provisória n° 459/2009.
posteri orm ente convert ida na Lei na 11 .977/2009.

O exame dos autos revela que o CCFGTS decidiu adequar as suas próprias
normas de financ iamento para programas de habit ação popular. operados com recursos
do Fundo, às diretrizes do PMCMY. Tal decisão. relatada pelo T CU no item 8.3.2 do
Relatóri o. tinha por objetivo adotar tratamento isonômico no atendimento às fam ílias
de baixa renda no âmbito do PM CMV e dos programas do FGTS.

A deci são do Conselho foi expressa na Resolução na 594. de 16/04/2009.
nos seguintes termos:

o PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERViÇO, (...) e

Considerando a instituição do Programa Minha Casa, Minha Vida 
PMCMV peJo Governo Federal, com aplicação cumulativa de subvenção
econômica da União com descontos do FGTS para habitação de baixa
renda;

Considerando a necessidade de alinhar as diretrizes dos
programas de habitação popular do FGTS com as do PMCMV; e
(negritamos)

Considerando a necessidade de adotar tratamento isonômico no
atendimento ás famílias de baixa renda a serem atendidas no âmbito do
PMCMVe dos programas do FGTS, resolve, ad referendum, do Conselho
Curador:

1 Proceder ás seguintes modificaçôes no Anexo II da Resolução na
460, de 14 de dezembro de 2004:

1.1 Excluir a alinea "g" do subitem 9.2 e o subitem 9.2.1; e

1.2 Alterar a redação da alinea "b" do subitem 9.4, que
vigorar com a redação a seguir:

"b) renda familiar do beneficiário, de forma inversamente
proporcional ao desconto a ser concedido."

Página 11 7 de 243



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

Reg istre-se que a deci são do Conse lho somente foi possível depois qu e a
Medida Pro visória n° 459/2009 incluiu o Parágrafo único do ar t. 5° (remanejado ,
poste riorme nte, pa ra art. 82-A da Lei n'' 11.97712009), para estabe lecer qu e as desp esas
co m "subvenções econô micas" decorrent es da utili zação dos recursos do Fundo no
PMCMV seriam reembolsadas de vidamente atualizadas pela taxa Selic6o.

Em decorrência da autorização legal para que a União ressarcisse o FGTS
de parte dos subs ídios implícit os em cada operação, o FGTS pôd e ampliar se us
fi nanc iame ntos ha bitac ionais. agora a linhados às diretri zes do PMCMV. passando a
suportar não mais 100% dos subsídios, mas ainda ex pressivos 82.5 % . cabendo à União
ressarci-lo dos 17,5% res tantes, nos termos da Portaria Interministerial n° 409. de 31
de agosto de 20 li , dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, das Cidades
e da Fazenda . co nforme consignado nas contrarrazões apresentadas pela AG U.

Nesse pa sso. cabe ria à Caixa . na qu al idade de agente operado r do FGTS (e
não co mo insti tui ção finance ira) ?' , e segundo diretrizes estabel ecidas pel o próprio
Conse lho C ura do r. informar os mon tantes de vid os a título de subvenção econômica
para ressarcimento pel a União . Feito o pagamento, estar ia encerrada esta etapa da
execução do Programa.

A subvenção econômica paga pel a União , portanto. ampliou o alca nce do
PMCMV e estimulou o FGTS a aplica r seus rec ursos na co ns trução de casas para a
popul ação de baixa renda, medi ant e a instituição de mecanismo qu e assegu rou
rentabil idade mínima aos recursos do Fundo.

Co nceito e fi nalidade da s subvenções econ ômicas

O segundo aspec to impo rtan te para compreensã o da co ntrovérsia diz
respeito ao correto entendimento do significado do co mpromisso finan ceiro assumido
pela União. por força do citado art . 82-A da Lei n" 11 .977/200962

• à vista da
classificação da desp esa, fe ita diretamente pelo legi slador, como subvenção
econômica, que é um termo técnico com s ignificado próprio nos sistemas contábeis e
orçamentá rios do se tor público.

60 AI1. 5" Fica a União autor izada a conc eder subvenção econ ômica no âmbito do PNH U até o mont ante de R$
2.500.000.000.00 (doi s bilhões e quinhentos milhões de rea is) .

Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte de recursos de que trata o caput . caso o agente ope rador do
Fundo de Garantia do Te mpo de Serviço - FGTS tenha suportado ou venha a suportar, com recu rsos das
dispo nibilidades atuai s do referido fundo, a parcela da subvenção econômica de que trata o caput, terá direito ao
ressarcimento das quantias desembolsada s, devidamente atuali zada s pela taxa Se lic.

61 O que afasta. de pronto, a pro ibição contida no art. 36 da LRF: AI1. 36 . É pro ibida a operação de crédit o entre
uma instituição finance ira estata l e o ente da federação que a contro le. na qua lidade de benefic iário do
empr éstimo.

ó::! Art. 82-.-1. Enquanto mio efetivado o aporte de recursos necessários às subvenções econômicas de que tratam
os incisos I e 1/ do ar/o 20 e o art. I1 desta Lei, observado () disposto na lei orçamentária anual, o agente
operador do FG7:'\, do FAR e do FDS, que tenha utilizado as disponibilidades dos referidos fu ndos em
contratações no âmbito do PAlCMI', terá direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, devidam ente
atualizadas pela taxa Selic.
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Isto porqu e o art. 18 da Lei na 4.320/ 196463 defi ne que tal denominação
deve ser utilizada. entre outras. para as despesas destinadas a cobrir a diferença entre
os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo. de gêneros alimentíc ios
ou outros mater iais. o que é exa tame nte o caso de que se cuida. isto é. subsidiar a
aquis ição de habitações populares no âmbito do PMCMY.

O § 2° do art. 12 da Lei na 4.32 0/ 196464
• por sua vez. esclarece que tais

subvenções são classi ficadas como Transferências Correntes. ou sej a. com preendem
aquelas dotações para despesas que não correspondam contraprestação dire ta em bens
ou serviços. Vale dizer. no ponto. que o FGTS fará jus ao recebimento não por
contraprestação diret a de bens e serviços diretamente à União. mas por ter sustentado.
com recursos própri os. subsídio financei ro nos financiament os habitacionais
concedidos aos reais beneficiários do PMCMY.

É exa tamente por não se tratar de contraprestação direta de bens c serviços
que o legislador consignou que o direito do FGTS seria ate ndido na forma de
"s ubvenção econômica". e esta estaria condicionado: a) à observância da lei
orçamentária anual ; b) ao "ressa rcimento" dos "desembolsos" efe tuados.

Dito de outra form a. não instituiu o legislador. na lei especial. um
emprésti mo ou font e de financiamento. a título de adian tamento. para a União com
recursos do FGTS. Tampouco foi o FGTS autorizado a solver compromisso financeiro
de responsabilidade da União. O comando legal é exp resso no sentido de que se trata
da possibilidade de " ressa rcimento" de despesas. desde que estas tenham sido
realizadas segundo crit érios estab elecidos nas normas do PMCM Y.

Também releva assinal ar que a própria LRF trata as subvenções como
categoria distinta daquela dos empréstimos. financiamentos. refinanciamentos.
composições de dívidas. como se observa do § 20 do art. 26 daq uela Lei. que regul a a
trans ferência de recursos públicos para o seto r privado. Na dicção da Lei. as
subvenções são uma das formas possíveis de transferência de recursos para o setor
privado . Confira-se:

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente,
cobr ir necess idades de pessoas fisicas ou déficits de pessoas jurídicas
deverá ser autorizada por lei específica, atender ás condições

63
Art. 18. ...

Par ágrafo único. Consideram-se, igualmente. como subvenç ões econômicas:
a) as do/ações destinadas li cobrir li diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo
Govérno. de gêneros alimentícios ou outros materiais;
b) as dotaç ões destinadas ao pagamento de bonificações (l produtores de determinados g êneros ou materiais

M Art. 12. ...

r ·.]
j i,' 2U Classificam-se como Transferên cias Correntes as dotações para despesas as qua is mio corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços. inclusive para contrib uiç ões e subvenções destinadas a atender ti
man ifestação de outras entidades de direito público ou privado.
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estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais.

[...]

§ 2° Compreende-se incluida a concessão de empréstimos,
financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas
prorrogações e a composição de dividas , a concessão de
subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.
(negritamos) .

Portanto, para fazer j us ao ressarc imento, deveria o agente operador do
FGTS:

I. forma lizar contratos de financiamentos habitacionais no âmbito do
PMCMV, com recursos do FGTS;

II. suportar. integra lmente. os subsídios incorridos em cada contrato de
fi nanciamento. pois. de outro modo. não haveria que se falar em
ressa rcimento de desembolsos efetuados. como o fez a lei;

111 . apresentar à União, na forma do regulamento. os valores devidos para
efeito de reconhecimento c pagamento da despesa. Esta é a fase
denomin ada de "liquidação" da despesa públi ca. ou seja. quando o
ente públ ico reconhece o direito do credor. conforme previsto no art.
63 da Lei n° 4.320/ 196465

• fase indispensável e antecedente ao
pagamento de qua lquer despesa públ ica.

Neste ponto. importa registrar que a Lei n° 12.096/2009. art. 1°, § 3°66. que
trata de subvenções econômicas devidas pela União ao BNDES. também objeto de
apontamento de irregularidades pelo TCU. estabelece claramente que tais paga mentos
estão condicio nados "à comprovação da boa e regular aplicação dos recursos e à
apresentação de decl aração de responsabilidade pelo BND ES ou pela Finep , para fins
de liquidaç ão da despesa,"

Resumindo. como base na sistemática operac ional do PMCM V c nos
dispositivos legais mencionados. diretamente aplicáveis ao caso sob exame. é possível
concluir que :

., Art. 63 . A liquidação da despesa con siste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base o
titulos e documentos comprobatór ios do respectivo crédito.

(>6 Art. lo Fica a União autori zada a conceder subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de taxas
de juros. nas operações de financi amento contratadas até 3 1 de de zembro de 2015 : {negritamos}

[...J

§ 3° O paga mento da eq ua lização de que trata o cap ut lica co ndicio nado à co mpro vação da boa c rcguli
apl icação dos recursos c à apresen tação de declaração de responsabilidade pe lo 13NDES ou pela Finep, para fins
de liquidação da despe sa .
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I. as despesas com subve nções econômicas auto rizadas pelo art. 82-A da
Lei n" 11.977/2009 constituem-se em tra nsferências correntes. ou seja.
del as não resulta co ntraprestação direta ou indireta pa ra a Un ião:

lI. o leg islador deixou claro que so mente o agente operador " que tenha
utili zado as disponibilidades" do Fundo "terá di reito a ressarcimento
das quanti as desembolsadas", ou seja, é um a ob rigação pendente de
condição, obrigação esta não diferen te daquelas decorrentes dos
empenhos regul are s de despe sa pública. a teor do que dispõe o art. 58
da Le i n° 4.32011 964 67

;

111 . as con tratações de financ iamento habitacion ais são realizadas pelo
agente opera dor de forma discric ionária. po is são. em princípio. do
FGTS os riscos de créd ito. razão pela qual não tem obrigação de fazê
las . É por esta razão que a Ca ixa atu a como mand atária (agente
operado r) do FGTS, e sob orientação deste. e não como mandatár ia da
União:

IV. a eoneessão do subs ídio integral ao benefic i ário, por meio do
enquadramento do finan ciamento às regras do PMCM V. é decisão
também discricionária do FGTS e do se u agente operador. embora
fund ada na expec tativa de vir a ter o direito ao ressarc imento
reconhecida pe la União ;

V. o legislador estabeleceu, express ame nte, que o co mpromisso
financeiro da União não é com o beneficiári o do PM CMV, mas sim
com o FGTS, pois é este que poss ui o direito legal ao ressarciment o.

o não enquadramento da tran saçã o no conceito de operação de crédito

Do exposto na Seç ão anterior, percebe-se que a s istemá tica de
operaciona liza ção do Programa não revela qualquer procedimento que caracteri ze
compromisso financ ei ro decorrent e de "a bertura de créd ito" ou "adi antam ent o" de
recursos para a União. ingresso de recei tas ou despesas de capita l passíveis de
cons ignação na lei orçame ntária anual, nem mesm o "p ositi vaç âo' da operação de
crédito pelo art. 82-A da Lei n° 11.977/2009, com o apontado pelo TCU no Relatório
Prévio . A saber:

De fato, as operações realizadas com base no art. 82-A da Lei
11.977/2009 não constituem hipótese de mútuo, mas s im de abertura de
crédito. pelas razões conte xtualizadas no subtópico precedente. (I'. 63./)

[...]

9.2.3. inobservãncia do princípio da legalidade (a rt. 37, caput , da
Constituição Federal), dos pressupostos do planejamento, da
transparência e da gestão fisca l responsável (art. 1°, §1°. da Lei

(" Art . 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigaç ão de
pagame nto pendente ou não de implemento de cond ição.
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Complementar 101/2000) , bem como do art. 32, §1°, inciso 11 , da Lei
Complementar 101/2000, em face de ad iantamentos concedidos pelo
FGTS à União para cobertura de despesas no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida nos exercícios de 2010 a 2014. (Acórdão
1.464/2015 -TeU-Plenário)

[...J

Por evidente, a inserção da receita no crédito orçamentário referente
à subvenção deve dar-se, conforme comentado no tópico anterior, de
maneira global, ou seja, no montante estimado, para o ano inteiro, dos
adiantamentos a serem concedidos pelo FGTS à União. (I'. 64-1)

[...]

Não há dúvida de que a União, ao obter adiantamento de recursos
do FGTS, praticou referido ato com o propósito de financiar as despesas
com subvenção de sua responsabilidade. (I'. 6./7)

(.. .]

Por fim, ressalte-se que, atualmente , a autorização para a
contratação de operação de crédito junto ao FGTS está positivada
pelo art. 82-A da Lei 11.977/2009. (item 8.3.2. / . do Relat ário. p. 623.

a citado art. 82-A da Lei n° 11.977, de 2009, também não autorizou a
União a tomar recursos emprestados do FGTS, na forma de adiantamento, abertura de
crédito ou qua lquer outra modalidade de empréstimo (mútuo). Ao revés, o comando
lega l simp lesmente autorizou a União a real izar uma despesa orçamentária. a título de
subvenção econômica, no âmbito do PMCMV, com a observância do disposto na lei
orçamentária anual, para cobrir parte do subsídio implí cito no âmbito dos programas
habitac ionais geridos pela Caixa, na condi ção de agente operador do FGTS.

Dito de outra forma, autorização legal para realizar despesas orçamentár ias
sob a forma de "subvenção eco nômica" não se confunde com autorização para
contratar operação de crédito com o objetivo de ampliar rece itas para a satisfação de
compromissos assumidos, cobrir déficit de caixa ou institu ir fonte de financiamento.
Interpretação em sentido contrár io subverteria integral mente não só a vontade do
legis lador, mas tamb ém o sentido dos termos técnicos por ele utilizados no texto legal.

A autorização contida no art. 82-A da Lei n" 11 .977/2009 para pagamento
de despesas no âmbito do I'MCMV não difere de tantas outras obrigações de caráter
legal ou const itucional impos tas ao erário, mas que em nada se assemelham a um.
operação de crédito. a Anexo Il l, da Lei n° 13.080/20 15 (LDa 20 15) relaciona um
lista com 64 ações orçamentárias com essas características, inclusive outras
subvenções econômicas, como aquelas conced idas ao setor elétrico, obje to da Lei n°
10.604/2002.

Argumenta o TCU que, desde que foi aventada a possibilidade d
adiantamento dos recursos pelo FGTS, a transação sempre foi tratada como uma
operação de crédito, ainda que indireta , " tanto nas atas do CC FGTS como nos
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pareceres jurídi cos do próprio governo federal . em l inha diversa da exposta nos
pareceres agora agregados a estas contrarraz ões" (11.842).

Os trechos transcritos das referidas atas no próprio Relatório Prév io não
con fi rmam essa concl usão. Consta. por exemplo, do texto da A ta da 110" Reuni ão
Ordinária do CCFGTS, que o pedido do Governo Federal de uti li zação. mediante
remuneração " da parte que entraria do FGTS" para pagamento das subve nções
incorridas pelo Fundo. somente seria possível se efetuada modi ficação no texto da
Medida Prov isória n" 459/2009. uma vez que esta não autorizava qualquer
adiantamento [aos benefi ciár ios] de recursos por parte do FGT S. /11 verbis ( fl, 628):

Antes de entrar em discussão, o Presidente esclareceu que, como
foi um ato ad referendum , e havia reivindicação do Governo do qual
faz parte, com o pagamento de remuneração da parte que entraria do
FGTS, foi consultada a Consultoria Juridica a qual disse que só
poderia fazê-lo com uma modificação da Medida Provisória e a
orientação foi seguida. (grifamos)

M ais adiante (11. 628), o mesmo Relatório Prévi o regi stra que a modificação
pretendida na referida MP estar ia em linha com entendimento esposado no âmbi to do
Ministéri o da Fazenda por parte da Procuradori a-Geral da Fazenda Naciona l,
conf orme teor da A ta relati va à 11 0" Reunião Ordinária do CCFGTS. in verbis:

Paralelamente a isso também, no âmbito do Ministério da
Fazenda foi consultada á Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
sobre dois itens. Primeiro se teria a obrigatoriedade da União
somente conceder a subvencão no mesmo momento do FGTS,
sendo o entendimento da PGFN que o FGTS poderia adiantar o
recurso e depois a União ressarcir e o que precisaria ter no
embasamento legal seria ressarcir com atualização da taxa Selic.
Então, no âmbito do juridico do Ministério da Fazenda respeitando o
jurídico do Ministério do Trabalho, o entendimento é que poderia.
(grifamos)

Na mesma Ata. é possível encontrar a manifestação de conse lheiro
registrando entendi mento de que não haveria contradição entre os pareceres jurídicos
exarados e que "cada um deles estava perfei to. cada um em sua ótica de anál ise" ( fl .
630). Confira-se:

o Conselheiro Joaquim Lima argumentou que o relato acerca dos
pareceres juríd icos deu a entender que seriam diametralmente
opostos, o que na verdade não são. Tanto o Parecer da Conjur do
Ministério do Trabalho, que analisou a Caixa enquanto Banco, está
perfeito e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Le
Complementar 101, artigos 35 e 36, quando ele diz que o ente
controlado não pode emprestar dinheiro para a controladora. no caso
a Caixa Econômica e o Tesouro Nacional. O Conselheiro observou
que com a alteração feita na MP passam a figurar o FGTS e a Caixa,
não como banco, mas como Agente Operador do FGTS. Nesse
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aspecto é um fundo privado que não guarda relação com a Lei de
Responsab ilidade Fiscal, portanto é totalmente factivel que, para
viabilizar o Programa, enquanto a medida tramita no Congresso
Nac ional, o Fundo de Garantia possa pagar um guarto do
subsidio, já que ele paga dois tercos, com o compromisso
firmado na Lei de que, tão logo seja aprovada a dotação
orçamentária, o Tesouro Nacional repasse ao Fundo de Garantia
os valores corrigidos pela taxa Selic. Concluiu que os Pareceres
Jurídicos estavam perfeitos, cada um deles em sua ótíca de
análíse. (grifamos)

Do exposto. percebe-se que o "adiantamento" a que se referiam as partes
era o adiantamento aos beneficiários do programa dos subsidios implícitos em cada
financiamento. isto é. se o FGTS poderia. sob o aspecto legal. suportar integralmente
esse subsídio (e não ape nas sua parte de 82.5%). para depois ser ressarcid o da parte a
ser assumida pela União (17,5%). nos moldes previstos no art. 82-A da Lei n°
11.977/2009.

No entendimento então assentado pela PGFN, restou esclarecido que não
haveria obrigatoriedade de a União conceder a subvenção no mesmo momento do
FGTS. sendo o entendimento daquele órgão ju rídico que o FGTS poderia adia ntar o
recurso para posterior ressarcimento pela União. O que faltava, portanto. naquela
oportunidade. era o embasamento legal para o ressarcimento devidamente atualizado
pela taxa Selic.

Resumindo. discutia-se sobre subsídios imp lícitos nos contratos de
financiamentos hab itacionais concedidos aos beneficiár ios desse Program a e não a
adiantamento de recursos do FGTS à União. Foi com base nesse entendimento que
tanto os conselheiros quanto a PGFN emitiram parecer no sentido de que a transação
não caract erizava "operação de crédito" vedada pela LRF. Se o entendimento desses
órgãos fosse o de que se tratasse de "adiantamentos" ou "empréstim os", como quer o
TeU. jamais poder iam ter se pronun ciado pela regu laridade da transação. como o
fizeram.

Segundo já assi nalado. as cont ratações de financ iament o habit acionais são
real izadas pelo agente operador de forma discricionária . pois não tem obrigação de
fazê-Ias. atuando como mandatário do FGTS e sob or ientação deste, e não como
mandatário da União. Assi m, os pagamentos são realizados à sua conta e não so lve:
compromissos da União perante os beneficiários do Programa. uma vez que ela não o
tem. Pelo contrário, os pagamentos feitos pelo Fundo são pré-condição para criar a
obrigação da União perante o FGTS.

Também não há como ace itar a tese do Te u de que o art. 82-A da Lei n°
11 .977/2009 teria "positivado" a operação de crédi to. No citado artigo. não h'
nenhum a re fer ência, direta ou indireta, a rece itas ou despesas de capital, fonte de
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financiamento, amortização ou pagamento de dívidas a embasar, ainda que
tcnuamc nte, a tese alvitrada.

Pelo contrário , o dispositivo classificou expressamente a despesa a ser
ineorrida pela União na eategoria econômica Despesas Correntes. sob a forma de
subvenção econômica, observadas as disposições orçamentárias. Vale dizer: o
pagamento das despesas com subvenções deveriam estar lixadas na lei orçamentária
anual, o que só é possível là zer eom a eoncomitante definição das respectivas fontes
de recursos, em decorrência do imprescindível equilíbrio orçamentário. Se tal
despesa configurasse pagam ento de dívidas. j amais receberia essa classificação pelo
legislador.

Em consequ ência, pretender que o gestor cla ssifique essas despesas
como amortização de divida (Despesa de Capital) ser ia o mesmo que a ele impor o
descumprimento de lei especifica que expressamente determinou a classificação
do gasto como subvenção econômica . Mais que isso. seria amp liar a interpretação da
lei de tal forma a ignorar o conteúdo e o sentido de termos técnicos e de institutos
estabelecidos em outros ramos do direit o e expressamente consignados no texto legal
sob análise.

Destacou o TCU, ainda. que o enquadramento dos adiantamentos efetuados
ju nto ao FGTS como operações de crédito encontrar ia "respaldo na j urisprudência da
Corte de Contas", em especia l no Acó rdão n° 1.56312005-Plenár io (TC 005.762/2005
5).

Ao contrário do que diz o Eminente Ministro. com todas as vênias. o que se
observa é que o precedente citado ape nas confirma o entendimento de que o conceito
de operações de crédito, nos termos da LRF. não se restringe às transações
formalizadas eom instituições financeiras, mas alcança, por exempl o, financiamentos
ou parcelamentos realizados diretamente eom fornecedores. Não se verifica ,
entretanto. no precedente citado, nenhum a j urisprudência do TCU sobre
"ad iantamentos efetuados pelo FGTS" (11. 842).

Além do que, se o entendimento do referido Aeórdão não estivesse alinhado
com o art. 82-A, poder-se-ia alirmar que foi ultrapassado por esse mesmo artigo. que
consta de lei posterior.

Conforme apontado pela AGU, tampouco se pode dizer que as operações
previstas no art. 82-A da Lei n° 11 .977, de 2009, se asse melham às operações de
crédito previstas no art. 29 e art. 35 da LRF.

A corroborar essa interpretação. aque le órgão cita o entendiment
reiteradam ente manifestado pela Procurad oria-Geral da Fazenda Nac ional, no sentidc
de que "a Lei Complementar n° 101. de 2000. ao conceituar operação de crédi to nos
seus arts. 29. 35 e 37. exige sempre o elemento volitivo do ente da federação em se
endividar". ou seja. o ente federativo "deve pratiear determinado ato de vontade e, por
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meio dele. gerar um débito para os cofres públicos" (Pareceres PGFN/CA FIN°
392/2007. PGFN/CA F/N° 1.106/2007 e PGFN/CAFIN° 10473/2007, citados em
Parecer PGFN/CA FIN" 1230/201 2).

De fato, no caso vertente. o compromisso financeiro da União e o direito ao
ressarcimento garantido ao FGTS deco rrem de determinação expressa da lei, e não da
vontade (o elemento vo litivo) do Gove rno em captar recursos no mercad o para atender
a necess idades de caixa. financiar ou arrendar bens, antecipar o recebimento de valores
ou assumir ou reconhecer dívid as. o que descaracteriza completamente a transação do
conceito de operação de crédito que, necessariamente, exige um ato de vontade do
gestor público.

Como já se assentou ao longo deste Relatório (item 3.3.2), não é lícito ao
intérprete ignorar ou ampliar o conceito e os contornos jurídicos restritivos con feridos
pelo legislador ao conceito de opera ção de crédito (arts. 29. 35 e 37, da LRF). pois
nem todos os compromissos financeiros assumidos pelo ente públi co decorrem de
operação de crédito. Os exemplos mais comuns são aqueles compromissos originários
em contratos administrativos para fornecimento de bens, serviços ou execução de
obras e serviços de engenharia, ainda que em situação de inadimplência.

Além disso. o aspecto econômico da transação ou eventuais exig ências
contábeis. tal como a necessidad e de inscrição dos eventos no ativo ou passivo das
entidades envo lvidas . não afastam nem se sobrepõe ao conceito jurídico defin ido pela
LRF.

Aponta o TCU que a inscrição dos valores em restos a pagar teria sido
irregular. visto que as despesas de subvenção com os mutuários, de responsabilidade
da União. referentes a cada um dos empenhos foram totalmente pagas. em nome da
União. pelo age nte operador com recursos adiantados pelo FGTS. Ou sej a. o TCU
parte do pressuposto de que o agen te operador teria agido como mandatário da União.
pagando compro misso financeiro desta. na contratação dos financiamentos
habitacionais.

Tamb ém neste caso. não há como anuir ao entendimento do TCU. Sob a
ótica da União. a formali zação dos financiamentos habitacionais pela Caixa não
cor responde. em nenhuma hipótese. a pagamentos de compromisso financeiro de sua
responsabilídade perante os beneficiários do PMCMV. uma vez que ela não os tem .

Pelo contrário. e como já visto na Seção anterior. a obrigação da União. por
exp ressa determ inação legal. é para com o FGTS, a titulo de ressarcimento de
desembolsos e fetuados e depois de reconhecido o direito do credor. Entendimento em
contrário. ou seja. deslocar o beneficiário do dire ito ao ressarcimento do FGTS para os
adq uirentes das casas no PMCMV equivaleria a se insurgir contra disposição cxprcss
da lei .
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Nessa linha, a inscriç ão em restos a pagar deve observar estritamente as
dotações orça mentárias e empenhos realizados pelos órgãos para atender às despesas
com subvenções econômicas previstas para cada exercíeio. Neste caso. consta dos
autos do TC 02 1.643/20 14-8 que. de 2009 a 20 13. todas as despesas empenhadas nos
programas/ações referentes ao PMCMV foram "devidamente empe nhadas e
liquidadas" (item 8.3.2.3 do Relatório, 11 . 645). Tais ações são:

• 0909.00C W.000 1 - Subvenção Econômica Destinada à Implementação
de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (M P 459. de 2009): e

• 2049.0E64.000 I - Ação OE64 - Subvenção Econômica Destinada à
Habitação de Interesse Social em Cidades com menos de 50.000
Habitantes (Lei n 11 .977, de 2009). (p. 638)

Neste ponto. importa registrar que o TCU cons ignou entendimento, no
apontamento relati vo ao Programa de Sustentação do Investimento - PSI (item 9.2.4 do
Acó rdão 1.464/2015-TCU-Plenário), que a mera concessão de subvenção econômica
não caracteri zaria, por si só, contratação de operação de crédito. Naquele caso , a
irregularidade residiria no parcelamento em 24 meses para pagamento das despesas.

Esse entendimento destoa do apontamento ora sob análise, uma vez que.
para a Corte de Contas, neste caso do FGTS, a simples concessão da subvenção já
seria suficiente para caracteriza r a cont ratação irregular de operação de crédito, na
form a de adiantamen tos concedidos e pagos em nome da União, independentementc
de eve ntua is atra sos ou parcelamentos do pagamento das despesas. Confira-se (11 .
846):

Conclu i-se este ponto ressaltando que, ao contrár io do que afirmam
as duas teses inicias das contrarrazões, o TeU não asseverou que a
mera concessão de subvenções a t itulo de equalização de taxas de
j uros configure, por si , a ocorrência de operações de créd ito entre a
União e o BNDE5.

Tampouco se pode dizer que a estipulação de qualquer termo
para quitação das subvenções seja admissível e também não
configure operação de crédito. Na realidade, conforme exposto
preliminarmente neste item e se demonstrará exaustivamente nos
subtópicos seguintes, a forma de operacionalização das
subvenções em análise, incluindo o estabelecimento de prazo em
desconformidade à lógica intrinseca das operações, conf ig uram,
em sua essência, a prática de operações de crédito entre a União
e o BNDE5, de forma contrária ao que dispõe a Lei de
Responsabilidade Fiscal. (grifamos)

Em conclusão, após analisar as inform ações con tidas nos autos e o,
argumentos apresentados pelo TCU e pela AGU. entendemos que os ressarc imentos
feitos pela União ao FGTS, para execução do PMCMV, a lim de atender a despesas
incorridas por aquele Fundo e classificadas como subvenção econômica. nos exatos
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termos do art. 82-A. da Lei n° 11.977/2009. não representam empréstimos. anteci pação
dc rcccitas orçamentár ias. adiantamentos ou qualquer outra transação que possa ser
enquadrada no conceito jurídico de operação de crédito estabelecido pelo ar!. 29, l, 11I,
§ 1°, c art. 37 da LRF. Da mesma forma, observa mos que a inscrição das despesas em
restos a pagar deu-se em estrita conformidade com a legislaçã o vigente.

No entanto, achamos pertinente incluir como "ressalva' a ex istência, em
20 14. de com promissos fin anceiros vencidos e não pagos ou pagos com atrasos j unto
ao FGTS. relativos a subvenções econômicas de responsabilidade da União. em
desacordo com os princípios do planej amento, da transparência e da gestão fiscal
responsável. previstos no art. 37, CF. e no art. 1°. LRF.

3.3.4 Irregularidade 4 - subvenções econômicas devidas ao BNDES no âmbito do PSI

4. Inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput , da Const ituição
Federal ), dos pressupostos do planejamento, da transparência e da gestão
fiscal responsável (art. 1°, §10, da Lei Complementar 101/2000), bem como
dos arts. 32, §1°, incisos I e 11 , e 36, caput , da Lei Complementar 101/2000,
em face de adiantamentos concedidos pelo BNDES á União para
cobertura de despesas no âmbito do Programa de Sustentação do
Investimento nos exercícios de 2010 a 2014 (itens 2.3.6 e 8.4).

Co ntextuulizaç ão do tópico

• identificação pela unidade técnica: item 2.3.6, p ágs. 47/52.

• defesa (AGU) junto ao TCU (RAIO 1-20 15): págs. 65/80.

• análise das contrarrazões pela unidade técnica: item 8.4, págs. 655/689.

• conclusão do Ministro Relator: item 9.2.4. págs. 845/847.

• inclusão como irregularidade: item 4, pág. 15.

• defesa (AGU) junto ao Congresso: págs. 25/27.

Contra r ruzões de defesa

As contrarrazões apresentadas pela AGU foram ass im sintetizadas pelo
TCU no Capítulo 8.4.1 do Relatório (fls. 655/657):

A primeira tese proposta é a de que não se pode afirmar que a
concessão de equalizações de taxas de juros junto ao BNDES e ao
BB correspondam a operações de crédito entre a União e suas
instituições financeiras, conforme as alegações que se seguem:

i) no âmbito da operação de equalização de taxas de juros, o que
existe é a concessão de financiamentos a axas de juros reduzidas ; não
existe, portanto , por parte da instituição irt nceira - BNDES ou BB -
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qualquer adiantamento de recursos á União ou qualquer pagamento,
junto a qualquer beneficiário, de dispêndios de responsabilidad e da
União;

ii) as subvenções são uma espécie de fomento , têm caráter
discricionário, envolvem juizo de mérito acerca das condições e dos
setores beneficiados e sujeitam-se á regra geral de sua revogabilidade;

iii) a Lei 12.096/2009 apenas autorizaria a concessão da subvenção ,
a qual seria concedida sob condições estabelecidas em portaria pelo
Ministério da Fazenda;

iv) o pressuposto utilizado pelo TCU foi de que as subvenções
deveriam ser pagas imediatamente e que, portanto, o atraso no
pagamento seria suficiente para caracterizar a operação de crédito;

v) se prevalecer o entendimento do TCU, todo atraso no
cumprimento de obrigação de pagar caracterizaria uma operação de
crédito ou uma espécie de financiamento , afirmando ser absurdo, por
exemplo , chamar de operação de crédito o fato de a União atrasar o
pagamento a fornecedor de material de papelaria (borrachas, canetas e
resmas de papel);

vi) afirma categoricamente que não houve inadimplemento da União
junto ao BNDES.

As contrarrazões ainda af irmam que a defi nição de termo para
pagamento dos valores dev idos a títu lo de equalização de taxas de
j uros está em consonância com a lei e co m a lógica intrin seca das
operações real izadas. Nesse caso, aprese ntam o seg uinte conjunto
de alegações:

vii) a Lei 12.096/2009 autorizou o Ministério da Fazenda a
estabelecer a metodologia para pagamento das equalizações, não
estabeleceu qualquer limite temporal ou prazo para a realização dos
pagamentos pela STN e o estabelecimento dos prazos para pagamento
estaria inserido no juizo exclusivo do ministro da Fazenda;

viii) a lógica intrinseca á equalização de taxas de juros remeteria a
pagamentos a posteriori, isso porque, para que se efetue os pagamentos ,
é preciso conhecer os saldos aplicados pela instituição financeira
(BNDES ou BB), o que dependeria do adimplemento dos financiamentos
concedidos ;

ix) na equalização de taxa de juros existem situações em que a
União fica com crédito junto ao BNDES, remetendo , pois, todo o
pagamento de equalizações a encontro futuro de contas ;

x) o estabelecimento de termo de 24 meses para o pagamento das
equalizações devidas foi efetuado para compatibilizar os fluxos
financeiros, promovendo-se a readequação dos pagamentos das
equalizações com o prazo médio de carência;

xi) o prazo médio de carência das operações praticadas pelo BNDES
seria de 24 meses;

xii) no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI),
existem milhares de operações, diversos prazos de carência , os quais só

Página 129 de 2...



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

se tornam conhecidos após a efetivação da contratação do
financiamento , o que demandaria o controle individual das operações;
referido controle exigiria uma estrutura extensa de pessoal, sistemas e
tecnologia , e a STN teria sérias dificuldades operacionais para controlar
individualmente as operações;

xiii) a estipulação de termo para pagamento das equalizações
decorreria do tempo necessário para análise e conferência das
operações pela STN;

xiv) a estipulação de termo para pagamento das equalizações não
seria uma operação de crédito;

xv) não haveria, portanto, óbices para o estabelecimento de termo,
dado que o mesmo seria ato unilateral, cujas condições de pagamento
seriam estabelecidas após juizo de mérito do ministro de Estado; não
haveria coercibilidade quanto à concessão dos financiamentos pelo
BNDES e o beneficiário da subvenção pode decidir se adere ou não às
condições fixadas pelo poder público;

xvi) o TCU, ao afirmar que o estabelecimento do termo para
pagamento da equalização seria uma operação de crédito, estaria
convertendo as subvenções à categoria de operações de crédito ;

xvii) o TCU estaria equivocado em considerar a fixação de prazo
para pagamento da equalização como uma espécie de financiamento do
Banco do Brasil e do BNDES à União, uma vez que o pagamento de
subvenção não representa operação de crédito, ainda que efetuado de
forma extemporânea e acrescido de juros e correção.

Em sentido semelhante, as informações trazidas a titulo de
contrarrazões propõem que, no caso em análise, não estão
preenchidas as condições próprias e necessárias à caracterização
de operações de crédito, consoante as seguintes alegações:

xviii) analisa as categorias de operação de crédito listadas pelo art.
29, 111 , da LRF, informando que o entendimento da expressão "operações
assemelhadas " deve ser feito com base no conceito dos demais tipos de
operação de crédito listados pela LRF;

xix) afirma que não se tratou de mútuo, mas de mero
estabelecimento de termo para pagamento das equalizações;

xx) para existir uma operação de crédito, seria necessária a
existência de contrato entre as partes;

xxi) afirma que nenhuma das hipóteses listadas pela LRF se
assemelha ao estabelecimento de certo termo ou o mero inadimplemento
de subvenções;

xxii) apresenta quais seriam os pressupostos de uma operação de
crédito, a saber: (a) a obtenção de um bem a ser restituido mais tarde; (b)
bem esse transmit ido pela confiança depositada no adquirente ; (c) com
interesse de quem transfere em extrair da transferência uma utilidade
econômica ; (d) a operação deve ser contratual ; (e) a operação deve ter
vinculo bilateral ;
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xxiii) o caso em análise não representa um contrato e nem vinculo
bilateral e as portarias editadas seriam atos unilaterais que teriam
estabelecido as condições para o pagamento;

xxiv) a União, ao se comprometer com o pagamento das
subvenções, não assumiu qualquer compromisso financeiro; referido
comprometimento tampouco foi feito por contrato; o descumprimento dos
prazos para pagamento tornou a União apenas inadimplente; e o
descumprimento foi apenas em relação a dispos itivo normativo (portaria)
e não a dispositivo contratual ;

xxv) sugere que o TCU teria dito que o estabelecimento de termo 24
meses seria uma espécie de inadimplemento;

xxvi) tenta fazer crer que o TCU estaria dizendo que a Finame é uma
instituição finance ira;

xxvii) tenta fazer crer que seria essa distorção em relação á natureza
da Finame que estaria levando o TCU a conclui r equivocadamente sobre
a existência de uma operação de crédito.

Por fim, as contrarrazões defendem que não se pode incluir a
divida da União junto ao BNDES na Divida Líquida do Setor Público
(DLSP).

xxviii) As contrarra zões reiteram, nesse item, que as subvenções não
podem ser confundidas com operações de crédito, e que sua concessão
e operação têm se dado dentro dos devidos parâmetros legais. Além
disso, referem-se de forma geral âs alegações esposa das nas
informações atinentes a outro item do Acórdão 1464/2 014, a saber, o
indício de irregularidade 9.2.1, acerca das omissões de passivos nas
estat isticas na div ida pública , cuja análise aprofunda da é realizada no
item 8.5 deste capitulo.

Considera ções do Ministro Relator

Assentou o Ministro que o Tribuna l constatou a ocorrênc ia de
ad ianta mentos, caracterizados como operações de crédi to. concedidos pe lo I3NDES à
União para co bertura do Programa de Sustentação do Inves timento (PSI ). previsto na
Lei n° 12.096/2 009. se m a observância dos requi sitos e impedimentos previstos na
Constituição Federal e na LRF. Segundo consta do processo. o saldo devedor do
Tesouro perante o I3NDES seria de R$ 19.6 bilhões. ao fina l do 1° semes tre de 2014 .

Por conseguinte, teriam sido afrontados o principio da legalidade (art . 37.
caput, CF) e os pressupostos do planejamento. da tran sparência e da gestão fi scal
responsável (art. 1°, § 1°, LRF) , uma vez que não foram observados os seguintes
requi sitos:

I. necessidade da existência de previa e expressa autorização par a
co ntra tação (art. 32, §10 . inciso I. LR F);
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11. necessidade da inclusão no orçamento ou em créditos adiciona is dos
recursos provenientes da operação (art. 32. § 1°, inciso 11. LRF, c/c o art.
3°. caput, da Lei 4.320/ 1964); e

1II . proibição de realizaçã o de operação de crédito entre uma institui ção
financeira estatal e o ente da Federação que a controle. na qualidade de
beneficiário do empréstimo (art. 36, caput, LRF).

Quanto à alegação da AGU de que não se pode classi ficar a concessão de
equalizações de taxas de juros junto ao BNDES como operações de crédito ent re a
União e suas instituiç ões financeiras. ponderou o Ministro que o Tribunal não afirmou
que a mera concessão de subvenções a título de equalização de taxas de j uros
configure. por si. a oco rrência de operações de crédito.

Segu ndo ele. o Acórdão n° 825/20 15-TeU-Plenário consignou que a
operação de crédito restou inicialmente ev idenciada, nos moldes do disposto do art.
29. inciso 111. da LRF, com a edição da Portaria-MF n° 122/2012. de 15/412012. por
meio da qual a União assumiu. no âmbito do programa PSI. compromisso financeiro
j unto ao BND ES e estabeleceu o prazo de 24 meses. com a devida atuali zação. para o
pagamento das equali zações referentes às operações de financiamento contratadas a
partir de 16/4/2012 .

Escla receu que. como o valor devido da equalização é calculado pelo saldo
méd io diário dessas operações. o pagamento. pelo que dispôs a portaria. deveria iniciar
em 1/7/2014 e perdurar enquanto a operação apresentasse sa ldo devedor. As operações
contratadas até 15/4/2012 continuariam sendo apuradas de forma semestral e pagas de
acordo com a disponibilidade financeiras e orçamentárias do Teso uro Nacional.

Ocorre que . no exercício de 20 14. a Portari a-MF n° 29. de 23/1/2014.
definiu que os valores apurados das equalizações a partir de 16 de abril de 20 12 - o
que engloba as operações contratadas até 15/4/2012 e a partir de 16/4/201 2 - seriam
devidos após decorridos 24 meses do término de cada semestre de apuração.
apl icando-se, desse modo, novamente. o prazo de 24 meses a parcelas j á venc idas ou
vincend as a partir de 1° de julho daquele ano.

Segundo o Ministro Relator. o argumento de que se buscou adequar os
prazos de paga mento com os prazos de carência dados aos mutuários das operações
escapa ao seu entendimento. considerando que a carência alcança somente o principa •
conforme definido na Resolução 4.170/2012. com alterações promovidas pel
Resolução 4.300/2014. Ainda que não valesse somente para o principal. a postergação
alcançaria. depois do prazo de carência, parcelas de operações que j á deveriam estar
sendo pagas. o que tornaria o raciocínio igualmente indevido.

Por essas razões. conclui. o adiamento em 24 meses. ainda que scj:
efetuada uma só vez. configuraria inquestionável utilização de banco públi co. CITT'---/

nítida afro nta à LRF. Em suma. a irregularidade referente ao exercício de 2014 diz
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respeito tant o à postergação de operações que venceriam naqu ele ano. quanto ao
adiamento indevido de pagamentos que venc eriam em ano s posteriores.

Ao procurar adequar o prazo de pagamento ao de carênc ia. em bora de
maneira equi vocada. segundo o entendimento do Ministro. o Mini stério da Fazenda
corrobora. de forma indireta. a lógica da operação con struída pela área técnica do
Tribunal. segundo a qual o pagamento da União deve coincidir com o pagamento do
mutu ário ao BND ES.

No caso presente. teria ficado demonstrado que o impacto financeiro
pos itivo sobre o resultado fisca l da União foi alcançado em detrimento do resultado do
BND ES. o que indic a manifesto uso do banco como instrumento de financi amento de
políticas públicas. mais especificamente do PSI, ao ter assumido. o BNDES. o ônus da
concessão das equal izações. instituídas no âmbito daqu ela políti ca pública. por período
superior ao que seria razoável sob o ponto de vista da lógica da operação. ponderadas
as dificuldades de cunho operacional.

Análise

De acordo com o TCU. o Ministério da Fazend a. a partir da edição da
Portaria-MF n° 122/2012. teria postergad o os pagamentos das equalizações dev idas .
"desvirtuando a lógica intrín seca da operação de equalização. uma vez que pro moveu
descasamento entre os !luxos financeiros oriundos da União ao I3 ND ES e aqueles
advindos do mutuário à referida instituição financeira" (!l . SOl).

Desse mod o. levando-se também em consideração as dem ais regras.
condições e características associadas à operação de equalização. concluiu a área
técnica do TC U que se poderia afirmar que o estabelecimento. unilateral. do prazo de
24 meses para pagamento das equalizações ao BNDES foi lei to com o propósito de
postergar o desembolso de recursos por parte da União. Para tanto. corroboraria o fato
de que todo va lor apu rado ao final de cada período de equalização passava a ser
corrigido por índice de correção distinto da taxa de equalização.

Co m bases nessas premi ssas. inferiu o TCU que o BNDES. ao arcar co m
obrigaç ão que seria da União (equalização). estaria financiando o seu ente contro lador.
Tal situação caracterizaria a assunção de compromisso financeiro de pagar os
montantes devidos em data futura. mediante pagamento do principal c dos juros
correspondentes, situação semelhante ao mútu o. conforme disposto no art . 29. inciso
111, da LRF.

Acrescentou que, conhecedor da lógica intrín seca da operação de
equalização. o Ministério da Fazenda 'jamais poderia ter exercido", nesses mold es, a
competência que lhe foi atribuida pelo art. 1°. § 6°. da Lei n° 12.096/2009. Se o fez. é
porque, de "forma unilateral e com a utilização de seu ' poder de império ' , impôs ao
BNDES a postergação do pagamento dos valores que lhe eram devidos no âmbito da
operação de equ alização de taxas de juros" (!l. 67S).
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Observou que a redação do art. 9° da Portaria-M f n" 2912014. cujo texto foi
replicado no corpo da Portaria-MF n° 193 /2014, estabeleceu que o não atendimento do
disposto naqu ela portari a poderia implicar a suspensão do pagamento da equalização .
bem como à perda do direito à atualização dos valores. mais parecia "ameaça" aos
credores o que estaria em linha "com conduta coerciti va da União". Confira-se (fl.
668):

Portaria-MF 193/2014:

Art . 9° O não atendimento ao disposto nesta Portaria poderá implicar
a suspensão do pagamento da equalização até a devida regularização,
bem como á perda do direito à atualização dos valores neste periodo .

[...]

Ao que parece , portanto, ameaçar os credores da União de
suspensão de pagamento da equa lização devida e de perda do direito
à atualização dos valores devidos parece estar muito mais em linha
com conduta coercitiva da União direcionada às instituições
financeiras , em busca , ao que parece, do cumprimento das regras
estabelecidas unilateralmente pela própria União. (grifamos)

Lembra que os montantes postergados e que ficaram em atraso não foram
captados como dividas da União nas estatísticas fiscais. Por conseguin te. não foram
considerados no cálculo da despesa primária. Ass im sendo. considerou que a
pos tergação e o atraso nos pagamentos trouxeram alívio para a programaç ão financeira
da União. contribuindo para a edição de dec retos de programação financeira com
con tingenc iamento de despesas discricionárias em volume muito inferior ao necessário
para o cumprimento das metas fiscais de 2014.

Conceito e finalidade das subvenções econômicas

O primeiro aspecto importante para comp reensão da controvérsia diz
respe ito ao correto entendimento do significado do comp romisso financeiro assum ido
pela União, por força do citado art. 1°. § 6°. da Lei 12.096/20096R

• à vista da
classificação da despesa. feita diretamente pelo legislador. como subvenção
econômica. que é um termo técnico com significado próprio nos sistemas cont ábeis e
orça mentários do setor públic o.

Isto porque o art. 18 da Lei n" 4.320/1964 defin e que tal denominação de
ser utilizada. entre outras. para as despesas destinadas a cobrir a diferença entre

(, 11 Art . 1.2 Fica a União autorizada a conceder subvenção econ ômica. sob a mod al idade de equalização de taxas de
j uros. nas operações de financiamento contratada s até 31 de dezembro de 20 15:

[···1
~ 61;1 O Co nse lho Monet ário Nacional estabelecerá a d istribu ição entre o BNDES e a FINEi> do limite c
financia mentos subvencionados de que trata o § 1.2 e definirá os grupo s de beneficiários e as cond içõcsc;__
nece ssár ias à contratação dos financiamentos, cabendo ao Min istér io da Fazenda a regul amentação das dema is
condições para a concessão da subvenção eco nômica de que trata este artigo , entre elas, a defini ção da
metodologia para o pagamento da eq ualização de taxas de juros. (Redacão dada pe la Lei n° 12.545 de 20 ) 1)
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preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo. de g êneros a limentíc ios ou
outros materia is. o que é exatamente o caso de que se cuida . isto é. subsidiar as taxas
de juros em operações de financiamento destinadas à aqui sição e produ ção de bens de
capital e à inovação tecnológica. no âmbito do PS169

.

o § 2° do art. 12 da Lei n° 4.320/1964. por sua vez. esclarece que tais
subvenções são class ificadas como Tra nsferênc ias Correntes . ou seja. com preendem
aquelas dotações ~ara despesas as quais não co rresponde contraprestação direta em
bens ou serviços 0. Vale dizer, no ponto, que o BNDES e dem ais instituições
financ eiras crede nciadas farão jus ao recebimento não por co ntraprestação direta de
bens e serviços diret amente à União. mas por terem assegurado aos seus clientes taxas
de juros subs id iadas no âmbito do PSI.

É exatamente por não se tratar de contraprestação direta de bens e serviços
que o legislador con signou qu e o direito do BND ES e demais instituições financeiras
se ria atendido na forma de subvenção econômica. e este estaria condicionado à
comprovação da boa e regul ar aplicação dos recursos e à aprese ntação de declaração
de responsabilidade pelo BND ES ou pela Finep, para fins de liqu idação da des pesa .
conforme estabelecido no § 3° do art. I° da Lei n° 12.096/200971

•

Também releva assi na lar que a própri a LRF trata as subvenções como
categoria distinta daquela dos empréstimos, financiamentos. refinanciamentos.
composições de dívidas, como se obse rva do § 2° do art. 26 dessa Lei, qu e reg ula a
transferência de recursos públicos para o setor privado. Na dicção da Lei. as
subvenções são uma das formas possíveis de tran sferência de recursos para o setor
privado. Confira-se:

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente,
cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas
deverá ser autorizada por lei especifica , atender ás condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais.

69 Art. 18. ...

Parágrafo (mico. Consideram-se, igualmente. como subvenções eco nômicas:

a) as dotaçõe s destinadas a cobri r a diferença entre os preços de mercado c os preços de revenda. pelo Go vêrno,
de gêneros aliment ícios ou outros materiais:

b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificaçõe s a produtores de determinados gê neros ou materiais .

70 Art . 12 ....

§ 2° Classificam-se co mo Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços. inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à
manifestação de outras entidadesde direito público ou privado.

7J Art . I" ...

§ 32 o pagamento da equalização de que trata o caput fica condicionado à comprovação da boa c regul r
ap licação dos recorsos e à aprese ntação de dec laração de respon sabilidade pe lo I3NDES ou pe la Finep. para lin '
de liquidação da despesa.
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I··.]
§ 2° Compreende-se incluida a concessão de empréstimos,

financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas
prorrogações e a composição de dividas, a concessão de
subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.
(grifamos) .

Ass im, para fazer jus à subve nção prev ista no art. I° da Lei n° 12.096/2009,
o BNDES e demais instituições finance iras operadoras dever iam :

I. forma liza r os contratos de financiamentos com observância das
diretrizes estabelecidas pela Lei n° 12.096/2009 e regulamentação do
Programa; e

11. apresentar à União, na forma do regulamento, as informações
necessárias para a liquid ação da despesa, conforme exigido pelo § 3°
do art. I° da Lei n" 12.096/200 9.

Resumindo. como base na sistemática operacional do PSI e nos dispositi vos
legais mencionado s, diretamente aplicáveis ao caso sob exame. é possivel concluir
que:

I. as despesas com subve nções econômicas autorizadas pelo art. I° da
Lei n" 12.096/2009 constituem- se em transferências co rrentes, ou seja.
delas não resulta contraprestação direta ou ind ireta para a União;

11. o legislador de ixou claro que o BND ES e as inst ituições financeiras
operadora s do PSI são as beneficiárias da subvenção a ser paga a titu lo
de equalização das taxas de j uros contratadas nos financiamentos por
elas conced idos. Ou seja, para a União, é uma obriga ção pendente de
condição, à semelhança de outras despesas empenhadas, nos termo s
do que dispõe o art . 58 da Lei n° 4.320/1 96472

;

111. não instituiu o legislador, na lei especial. empréstimo ou fonte de
financiamento. a titulo de adiantamento ou antecipação de receitas
orçamentárias para a União. com recursos das inst ituições financeiras
que operam o PSI. Ao contrá rio disso, o comando legal é expresso ao
consignar que se trata de simples autorização para a rea lização de
des pesa orçamentária, do tipo subvenção econômica, sob
mo da lidade de equalização de taxas de juros. nas operações
financiamento no âmbito do PSI; e

72 Art. 58. o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cr ia para o Estado obrigação de
pagamento pend ente ou não de implemento de condição.
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IV. os financiamentos são co ntratados pelos agentes operadores de form a
discri cionária, pois são deles os riscos de créd ito, razão pe la qual não
têm obrigação dc concedê-los.

A postergacão dos pagamentos das subvencões devidas no âmbito do PSI

Afirma o TCU que a sistemática de pagamento intro duz ida pe la Porta ria
MF n° 122/20 12, ao pos tergar os pagamentos das equalizações dev idas , desv irtuou
"completamente a lógica intr ínseca da operação de equalização, uma vez quc
pro moveu o co mpleto descasamento dos fluxos financeiros oriundos da União ao
BND ES daqueles ad vindos do mutuário à referida instituição fi nance ira" (Il. 667).

Neste ponto, verifica-se que o TCU, nu m primeiro momento, firma
entendimento que, mesmo que a operação estej a no período dc carência, os mutu ários
deveriam, pelas regras estabelecidas pelo Bacen, efetuar pagam entos de j uros ao
BNDES. Esse pagamento de juros pelo mutuário seria "o parâm et ro" que indica o
mo mento em que a União deve efetuar a transferência da equa lização ao I3NDES (11.
674).

Entretanto, logo a segu ir, ao realçar a importânc ia da "compatibili zação dos
fluxos econômicos" mediante o reconhecimento periódico, e pe lo regime de
compe tênc ia, das equalizações devidas e da compatibilização dos !luxos financeiros
pa ra que os pagamentos da equalização sejam feitos de "forma co ntemporânea aos
pagamentos efetuados pelo mutuário final à instituição financeira", conclui, de forma
contraditória ao inicialmente assentado, que "( i) durant e o prazo de carência da
operação de fi nanc iamento que deu azo à equalização, não se deve exígir a
transferência de recursos da União à instituição financeira" (11. 677).

Em que pese essa contradição, para o TCU, a lógica a ser observada pela
União seria aquela por ele co nst ruída e que estabelece o casamento dos fluxos
finance iros (dos juros e/o u capital) de cada contra to firmado no âmb ito do PSI com os
pagamentos das equalizaç ões.

Sem embargo dessa conclusão, o fato é que o cá lculo das subvenções a
serem pagas ao I3ND ES e demais agentes financeiros operadores do PSI é impactado
por diversos fatores, alguns de apuração bastante co mplexa e subjetiva, co mo o custo
de captação das instituições envo lvidas, que inclui a apropriação de custo s
adm inistra tivos e tributários, a remuneração do agente finance iro e o prazo para o
efetivo pagamento dos va lores devidos e respectivos critérios de atualização. O cotej o
desses fatores com a taxa de j uros a ser cobrada do mutuário fina l é que indicará a taxa
de equ alização adequada a ser aplicada aos fi nanciamentos do PSI 73

.

73 Art . ' 0 (...)

§ 2ll: A equalização dejuros de que trata o caput co rresponder á ao diferenc ial entre o encargo do mutuário final c
o custo da fonte de recursos, acrescido da remuneração do BND ES. dos agentes financeiros por ele credenciados
ou da Finep. (Redação dada pela Lei n° 12.453, dç 20 11)
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Em conscqu ência, a definição da metodologia de apuração da subvenção
econômica no âmbito de programa amplo de investimentos como o PSI, que envolve
financiamento a diversos segmentos econômicos (aq uisição de ônibus, ca minhões,
máquinas e equipamentos. exportação, rura l, inovação tecnológica, entre outros),
acaba transformando-se em elemento com conotação estratégica para atrair as
instituições financeiras parceiras 74 e que terão papel decisivo para o êxito da
imp lantação da política pública em apreço.

Isso porque, se de um lado interessa à União contar com o co ncurso das
instituições financeiras para realizar os financiamentos pretendidos. de outro, também
interessa a essas instituições a inclusão do s financiamentos em suas carteiras diante
dos inegáveis aspectos negociais implícitos na tra nsação. entre eles a fide lização dos
c lientes em decorrênc ia da ass inatura de co ntra to de longo prazo (até 30 anos) e da
oportunidade da real ização de novos negócios .

Enfi m, no dizer da AG U. "as subvenções são uma espécie de fomento. têm
caráter discricionário, envolvem juízo de mérito acerca das co nd ições e dos setores
beneficiados e sujeitam-se à regra ge ral de sua revogabilidade" (f1. 680).

Argumenta a AG U. ainda, que a metodologia de cá lculo e pagamento da
equalização da taxa de juros no âmbito do PSI está em consonância com a lei e com a
lógica intrínseca das operações do Programa. O prazo de 24 meses fixado pela Portaria
do Mini stério da Fazenda n° 122, de 2012 , justifica-se po r estabelece r um prazo méd io
entre os mú ltip los tipos de em prést imos com prazos va riados que são realizad os no
âmbito das diversas linhas de créd ito mantidas pe lo BNDES. Ressa lta que os
empréstimos do Programa têm prazos de carência que variam de três a quarenta e o ito
meses.

Esses argume ntos são rebatidos pe lo TCU, qu e alega que essa forma gera
descasarnento entre o pagamento da equalização feito pe la União e o fluxo de
pagamento efetuado pelos mutuários do Programa. Dito de outra forma, a lógica
defendida pe la AGU não é a mesma lóg ica defendida pe lo TCU, embora ambos partam
da mesma fundamentação. que é a operacionalização do Programa e os prazos dos
financ iamentos. O que se pode extra ir dessa discussão é que os critérios e
metodologias estabelecidos para pagamento de subvenções não obedecem sempre a
mesm a lógica, nem são uni formes . Pelo contrário, devem observar as características e
circunstâncias de cada programa. setor e público alvo a ser beneficiado.

A visão, portanto, que sustenta a lógica defendida pe lo TCU de que a
equalização signifi ca " igualar" ou "tornar igual" os fluxos finance iros, er[\;
extremamente reducionista da importância e do papel da s subvenções na concepç o \
execução de políticas públicas (fl. 658).

74 o Anexo à Circular BNDES n? 19/2011, de 04.04.20 11. infonn a que a relação das instituições financeiras
credenciadas está disponível no sítio http://w\.•.w.bndes.gov.br/ .-----".
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Veja-se , por exe mplo, que a subvenção econômica paga ao foGT S,
autorizada pela Lei n? 11.977/20 09 para financiamentos habitacionais no âmbito do
PMCMV, é paga de uma única vez , no ato da contratação. por expressa disposição
legal. e não ao longo do financiamento. como ocorre com o PS I. a teor do art. 6°
daquela Le i 75.

Na mes ma linha, o art. 131 da Lei n° 12.249/2010 76 autorizou a concessão
de subve nção aos prod utores independentes de cana-de-açúcar na região Nordeste.
referente à sa fra 2009/2010. Nes te caso. o pagamento da subvenção relativo à sa fra
2009/20 10 somente seria reali zado nos exercícios 2010 e 20 11. À semelhança do PSI,
também neste programa houve por bem o legislad or cometer aos órgãos técn icos do
Poder Executivo. no caso os Míni stéri os da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da
Faze nda, competência para estabelecer. em ato conj unto, as condições operacionais
para implementação. execução. pagamento, controle e fiscalização da subvenção
autorizada.

De form a seme lhante. a Lei n° 8.427/ 1992 dispôs sobre a concessã o dc
subvenção econômica nas operações de crédi to rural. Neste caso , de acordo com o art.
5° da citada Lei, a lógica do pagam ento da subve nção adoto u fórmula com pletamente
di ferente, pois poderia ser conc edida de uma só vez. a valor presente do mon tan te
devido ao longo das respecti vas operações de crédito. segundo metodologia
desenvo lvida pelo Ministério da Fazenda 77.

Ass im. em que pese serem relevantes os argumentos ap resentados por
ambas as partes, sob o aspecto estritamente legal. o lato a ser destacado é que o
legislador decidiu não definir, no texto da Lei n° 12.096/2009, o momento em que o
pagamento das equalizações dev eria ser efetuado. ass im como o fez no caso das
subvenções devidas ao FGTS, no âmbito do I'M CMV, e dos produtores rura is e de
cana-de-açúca r na região Nordeste, como acima mencionado.

Ao contrário. para o PSI. houve por bem o legislador delegar ao Ministéri o
da Fazenda, órgão técni co do Poder Exec utivo. a definição da metodologia de cálculo

7S Art . 611 A subvenção econ ômica de que trata o inciso I do art. 2Q será co nced ida no ato da co ntratação da
operaç ão de Iinaneiamento, com o obj et ivo de : (Redaeão dada pela Lei nO12.424 de 20 11)

71> Art . 131 . É a União autor izada a co nceder subvenção extraordinária para os produtores independentes de
cana-de-aç úcar na reg ião Nordeste. re ferente à safra 2009120 IO.

§ 1.2 Os Mini stérios da Agricu ltura, Pecuária e Abastecimento c da Fazenda estabe lecerão , em ato conj unto. as
cond ições operacionais para imp lementação, execução, pagamento, contro le e fisca lização da subvenção prevista
no caput deste artigo . devendo observar que:

111 - o pagamento será rea lizado em 2010 e 20 11. referente à produção da safra 200912010 efetivamente entregue
a partir de I ~ de agosto de 2009. observados os limit es es tabelecido s nos incisos I e 11 deste parágra fo.

77 Art . SQ: A conce ssão da subvenção de equalização de juros obedecerá aos crité rios, lim ites e normas
operaciona is estabe lec idos pelo Ministéri o da Fazenda, especia lmente no que d iz respe ito a custos de cap tação e
de aplicação dos recur sos, podendo a equalizaç ão , se cab ível na dotação orçamentár ia reservada à fi nalidade, ser
realizada de uma só vez. a valor presente do montante devido ao longo das respectivas operações de
crédito. (Redação dada pela Lei n' 10.648 . de 3.4.20031
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dos pagamentos, o que inclui, naturalmente. o momento em que este será realizado.
Como destacado pela AGU, a autorização legislat iva "não estabeleceu qualquer limite
temporal ou prazo para a realização dos pagamentos pela STN" pelo que "o
estabelecimento dos prazos para pagamento estaria inserido no juízo exclusivo do
Ministro da Fazenda" (fl . 682). E esse Ministro exerceu sua atribuição nos termos
assegurados no art. 87, parágrafo único. inciso I, da Constituição .

Assi nala, ainda a AGU. que "não haveria coereibilidade quanto à concessão
dos financiamentos pelo BNDES". pois "o beneficiário da subvenção pode decidir se
adere ou não às condições fixadas pelo poder público" (11.656), que são públicas e.
assim. podem ser previamente conhecidas.

Contra esse argumento. insurge-se o TCU para consignar que, "Conhecedor
da lógica intrínseca da operação de equa lização . o Ministé r io da Fazenda jamais
pode ria ter exercido, nesses moldes. a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1°.
§ 6°. da Lei n° 12.096/2009. Se o fez. concl ui. é porque. de forma unilateral e com a
utilização de seu "poder de império", impôs ao BNDES a postergação do pagamento
dos valore s que lhe eram devidos no âmbito da operação de equalização de taxas de
JUros.

Do exposto. depreende-se que o TCU persiste na linha argumentativa de
que a metodologia correta a ser observada seria aquela decorrente da " l ógica' do
casamento dos fluxos por ele defend ida. e 'jamais" aque la desenvolvida pelo órgão
técnico do Poder Executivo com amparo na Lei.

o real interesse do Poder Executivo seria , pois. a postergação das dívidas. e
o fez pelo uso do "poder de império". fato este que, ao que parece, seria
autodemonstrável. na avaliação do TCU. haja vista não constar dos autos nenhuma
comprovação do abuso do poder por parte do Executivo. eonfonne infer ido pelo
Tribunal.

As difere ntes fórmulas para apuração e pagamento dessas despesas, como
visto nos parágrafos anteriores no caso do PMCMV e dos produtores rurais e de cana
de-açúcar. comprovam que a compatibi lização do l1 uxo de pagamento das subvenções
com os respectivos fatos geradores não é o único critério a ser observado pela
Administração. Pelo contrário. apenas a judiciosa análise dos órgãos técnicos
responsáveis pela execução do programa em apreço é que poderá indicar com maior
precisão a metodologia de pagamento mais adequada para cada caso .

Observa-se. que o órgão técnico do Poder Executivo definiu que o cálc lo
da equalização deveria ser feito com base no SMDA - Saldo Médio Diário d s
Aplicações no período de equalização. Tal decisão foi defendida pela AGU em razão.
entre outras. pela existência de milhares de operações. Confira-se (11. 684):

xii) no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI),
existem milhares de operações, diversos prazos de carência , o
quais só se tornam conhecidos após a efetivação da contratação do'- - /
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financiamento, o que demandaria o controle individual das operações;
referido controle exigiria uma estrutura extensa de pessoal,
s istemas e tecnologia, e a STN teria sérias dificuldades
operacionais para controlar individualmen te as ope rações ;
(grifamos)

Ao não acolher essas ponderações. o TeU respondeu que "a lógica
intrínseca da operação de equa lização exige o controle ind ividual das operações de
financiamento realizadas com subvenções. Por certo, as instituições envolvidas em
todas essas operações possuem adequada e co mpetente estrutura para co ntro lar
individualmente cada uma das ope ra ções" (11 .684).

Esclarece, a inda, que seria "dever, tanto da instituição financeira quanto da
União, co ntro lar os l1uxos de cada contrato de financi amento realizado ao amparo da
respectiva política de fomento. " Nessa linha. não poderiam a " Un ião e o BND ES.
conform e alega do nas cont rarrazões afirmar que o controle individua l das operações
não possa ser feito, tampouco de alegar descon hecim ento so bre detalhes de cada
operação para j ustifica r a irregularidade cometi da" (11 .654).

Com efeito. sob o pont o de vista eco nômico. não faz di fe rença se o cá lculo
inc ide so bre o sa ldo médio diário das ap licações. de forma consolidada. ou de forma
individua lizada de cada contrato. uma vez que a soma des tes deve co rresponder aos
totais apresentados por aquele. Entretanto. co mo se observa das contrarrazões
apresentadas pela AGU. o fator operaciona l rói preponderante na decisão tomada para
a definição da metodologia adotada.

Certa mente , cabe ao gestor de qualquer programa públ ieo ava liar e dec idir.
com base nos recursos humanos. materiais, tecno lógicos e financ ei ros disponíveis. e
so bre os quais detém amplo conhec imento, qua l a melhor alternativa para execução da
políti ca pública sob sua responsa bilidade. ponderados os princípios da eficiência. da
eco nomicidade e do interesse público.

Se o próprio órgão responsável pela execução dos tra ba lhos reg istra. nas
co ntrarrazões, que teria "sérias difi culdades" para fazer o co ntro le individua l das
contas, soa estranho que o órgão de controle. que está d istante do dia-a-dia da gestão.
refute tais argumentos e tente fazer prevale cer a sua opinião so bre a real capacidade
operacional do órgão, com o que tent ando a ele se substituir. conforme o trecho do
Relatório em que se afi rma (11. 684):

Por certo, as inst ituições envolvidas em todas essas operações
possuem adequ ada e competente estrutura para controla r
individualmente cada uma das operações.

No caso. e co mo ressa ltado pe la AGU. não é possível haver preponder âncir
da interpretação téc nica de nenhum órgão sobre os demais. em detrimento da adequada
aná lise e ponderação de argumentos robu stos desenvolvidos em diversos níveis e
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instâncias da Administração. Espec ia lmente porque a Corte não cons iderou a
burocracia e os custos com pessoal e materi al inerentes ao controle indi vidualizado.

É de dil1cil compreensão a ass ertiva do TCU de "que no exercíci o
financeiro de 20 14. a União adotou sistemática indevida de pagamento das
equalizaç ões ao BND ES" , uma vez que as postergaç ões de pagamento não se
res tr ing ira m nem iniciaram naquele exercício (fl . 670) .

Conforme co nsignado no próprio Relatório, desde o início (2009), as
portarias editadas para regul am entar o Programa. embora se m uniformidade, ora não
estabeleciam prazo para pagamento, como a Portaria-MF n° 381/2009, ora o
prazo ficava condicionado à disponibilidade orçamentária, como foi o caso da
Portaria-M f n'' 5/20 IO. Em todos os casos, previa-se a atu alização dos valores quando
do pagam ento (11. 666).

Em 20 11. a Port aria-MF n" 87/2011 também não determinou data para
pagam ento das equalizaç ões devidas, e, ainda, permitiu que os pagamentos fossem
prorrogados de acordo co m ns disponibilidades orçament árias e financeiras do Tesouro
Naci on al, in verbis:

Art. 5° [...]

§ 3° Os pagamentos das equal izações relativas aos saldos
médios diários das aplicações em operações de financiamento de que
trata esta Portaria podem ser prorrogados de acordo com as
disponibilidades orçamentárias e financeiras do Tesouro Nacional.

Portant o. a co nc lusão da Corte de Contas de que "a sistemátic a indevid a"
foi adotada no exercí cio de 20 14 é co ntrariada pelo fato ss contidos no próp rio
Relat ório Prévio, pois, comprovadamente, desd e o iníc io do Programa (2009). a
metodolog ia ado tada incluía a postergação de pagamentos das desp esas de
equ alizaç ão, inclusive sem qualquer limitação dc prazo.

A firma-se. no Relatório Prévio, qu e H(V) não se admite, posto que
incompatíve l com a l ógica intrínsec a da equ alização de taxas de j uros, que, após o
encerramento do período de amortização de um determinado co ntrato de
fina nciamento, a União ain da tenha parcelas de equa liza ção a pagar j unto à inst itu ição
fi nance ira" (11. 677).

Ocorre que a própria sistem ática estabelecida pela Lei imp õe pagamentos a
serem rea liza dos depois de encerrado o período de amortização do contrato, urna
vez que a apura ção das despesas têm por base os sa ldos médi os ve ri ficados -m
períodos anteriores e o pagam ento depende da " liquidação" da desp esa. con for n e
men cionado an te rio rmente . Vale dizer, o pagamento da equa lização relati va no últit
período do co ntrato sempre será pago após a liquidação de ste.
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Em face do exp osto. é forçoso concluir que não se identificam
irregularidades objetivas na metodologia de apuração e pagamento d:l
equalização da taxa de juros relativa ao PSI , uma vez que não se observa, na s
portarias editadas pelo Ministério da Fazenda, nenhuma afronta à delegação
autorizada pelo art. 1°, § 6°, da Lei n° 12.096/2009.

Isso não significa, todav ia, que tal metodologia não possa ser apri morada no
sentido de se obter maior transparência na execução finance ira dos pagamentos das
despesas de equa lização. de forma a evitar que. por meio de sucessivas portarias. os
compromissos financeiros sejam postergados e recs calonados. o que denota clara
fragilidade do planejamento dos órgãos envolvidos. com inegável eleito no
cumprimento das metas fiscais anuais.

o não enquad ramento da transação no conceito de operação de crédito

De todo o expos to. percebe-se que a sistemática de opcracionalização do
Programa não revela qual quer proced imento que caracterize "abertura de crédito" ou
"adiantamento " de recursos para a União, ingresso de receitas decorrente da
contratação de operação de crédito passível de consignação na le i orçamentária anual.
com o apontado pelo TCU.

Veri fica-se. também. que o cita do art. I° da Lei n° 12 .096/2009 também não
autor izou a Un ião a tomar recursos emprestados do BNDES ou das demais instituições
financeiras operadoras no âmbito do PSI, na forma de adiantamento. abertura de
crédito ou qualquer outra modalidade de emprés timo (mútuo) ou de assunção ou
reconh ecim ent o de dívidas. Ao revés, o comando legal simp lesmente autorizou a
União a rea lizar uma despesa orçamentária, a título de su bve nção econômica, na
moda lidade de equalização de taxa de j uros.

Por essa razão. perde sentido o apo ntamento da Corte de Contas de que os
gestores não observa ram a "n ecessidade da ex istência de prévia e expressa autorização
para a contratação (art. 32, § 1°. inciso I. da LRF)" da operação de crédito. pois . como
mencionado anteriorme nte. a conduta destes foi pautada no estrito cumprimen to da lei
espec ial que autorizou expressamen te a rea lização da despesa necessária à execução
do PSI. a título de "subvenção econômica". e não de "operação de crédito".

Dito de outra forma . autorização lega l para rea lizar despesas orçamentárias
não se confunde com autor ização para contratar ope ração de crédito com o objetivo de
ampliar receit as para a satisfação de compromi ssos ass umidos. cob rir déficit de caixa
ou instituir fon te de financiamento . Interpretação em sentido contrár io subverteria
integralmente não só a vontade do legislador. mas também o sentido dos termos
técnicos por ele utilizados no tex to legal. no caso. a classificação da despesa com
subvenção econômica.

Co mo já assentado na Seção anterior. que ana lisou a suposta irregularidade
no caso do PMCMV. os aspectos econôm icos ou ex igências con tábe is incidentes sobre
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determinada transação finance ira, eomo a necessidade de reg istros no ativo ou passivo
das institu ições envolvidas , não afas ta nem se sobrepõe de manei ra absoluta ao
conceito e aos contornos jurídicos de operação de crédito co nsignados expressamente
nos arts . 29 , 35 e 37, da LRF, impondo claros limites ao intérprete.

Neste ponto, importa registrar que o TCU, no caso do PSI, diferentemente
do entendimento manifestado no apontamento relativo às subvenções econômicas
devidas ao FGTS, já analisadas na Seção 3.3.2 deste Relatório, reconhece que o mero
pagamento de subvenção não caracteriza operação de crédito.

No PSI. sustenta o TCU que a irregul aridade estaria na forma de
operacionalização das subvenções, ou seja, no prazo de 24 meses para pagamento
segundo a metodologia definida pelo Ministério da Fazenda. Tal procedimento estaria
em desconforrnidade com a lógica intrínseca das operações e configurariam, em sua
essência, a prática de operações de crédito entre a União e o BNDES, de forma
contrária ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Confira-se (11. 846):

Conclui-se este ponto ressaltando que, ao contrário do que
afirmam as duas teses iniciais das contrarrazões, o TeU não
asseverou que a mera concessão de subvenções a titulo de
equalização de taxas de juros configure, por si, a ocorrência de
operações de crédito entre a União e o BNDES.

Tampouco se pode dizer que a estipulação de qualquer termo
para quitação das subvenções seja admissivel e também não
configure operação de crédito. Na realidade, conforme exposto
preliminarmente neste item e se demonstrará exaustivamente nos
subtópicos seguintes, a forma de operacionalização das
subvenções em análise, incluindo o estabelecimento de prazo em
desconformidade á lógica intrinseca das operações, configuram,
em sua essência, a prática de operações de crédito entre a União
e o BNDES , de forma contrária ao que dispõe a Lei de
Responsabilidade Fiscal. (grifamos)

Tal entendimento do TCU não coincide com aquele manifestado pelo
Tribunal ao apreciar as subvenções econômicas devidas pela União ao FGTS em razão
de financiamentos habitacionais concedidos no âm bito do PMCMV, também objeto
dos itens 9.2.3 , 9.2 .6 e 9.2. 11. do Acórdão n° 1.464I2üI5-TCU-Plenário.

Naquela oportunida de, o TCU cons iderou as subvenções pagas pe lo FGTS
como "antecipação de receita orçamentária" ou "adiantamentos", o que caracterizaria
contratação irregular de operação de crédito, com ofensa aos requisitos estabelecidos
pela LRF. Ou seja, independentemente de prazo ou forma de pagai ento das
subvenções, estava caracterizada a irregularidade.

Em co nclusão, e em face de todo o exposto, temos que:

Página I .... de 2..3



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

I. A con cessão de subvenção eco nô mica a tít ulo de eq ua lização de taxas
de j uros autorizada pel a Lei n? 12.09612009. para execução do PSI.
não con figura "operação de crédi to", no conceito estabelecido pe la
LRF :

11. O prazo de 24 mese s para pagamento das despesas com equa lização
integra a metodologia de apuração e pagam ento dessas despesas, não
a fro nta autorização Icgi slativa co nferida pelo art. 1°. § 6°, da Lei n°
12.096/2009, não tran smuta a natureza da despesa. definida pe lo
legislador como "subvenção econô mica" (e não despesa de capital.
própria de amort ização de d ividas). nem a trans fo rma em "operação
de crédito", nos moldes definid os pela LRF ; e

III. Co mo não se trata de "opera ção de crédito". não há qu e se falar em
co ns ignação. na lei or çamentária anua l. de rece itas ou desp esas de
capita l.

Isso não obstante. ou seja. ainda que não se trate de co ntratação irregular de
operação de crédi to, os apontamentos feitos pclo TCU são bastante c laros cm
demonstrar a inadimplência da União perante o BNDES e institui ções financeiras
credenciadas em relação aos pagamcnt os da equalização devida no âmbito do PSI.

A existência de passi vo de R$ 19.6 bilhões pendentes de pagam entos ao
fina l de 20 14 ev ide ncia as deficiências de planejamento e do desacerto da gestão
orçament ária c fi nance ira so b a responsabilidade do Poder Execut ivo . o que ind ica.
com veemência, a necessidade de serem adotadas medidas urgentes para corre ção
desses desvi os que co locam em risco o equilíbrio das contas públicas e a aferição do
cumprimento de metas fiscais. em desacordo co m os princípios da gestão fiscal
institu ídos pela LRF.

Por essas raz ões. é lou vável a inici ati va da President a da Rep ública dc.
dian te da controvérsia suscitada nos casos so b an álise, editar o Decreto n° 8.535 . de 1°
de outubro de 2015. qu e " Dispõe sobre a contratação de serviç os dc institui ções
financeiras pelos órgãos c entidades do Pod er Executivo fede ra l" .

O referido Decreto regulam entou diversos aspectos rel ativos à matena,
entre os qu ais a vedação à realização de contratos de prestaç ão de serv iço com
ins tituições financeiras, no interesse da execução de polít icas púb licas. que contenham
cláusulas que permitam a oco rrência de insuficiência de recu rsos por período superior
a cinco dias úteis e a descentrali zação de dotações orça mentárias do Min istério da
Fazenda para os órgãos c entidades responsáve is pe la con trataç ão dos serviços .

No entanto. achamos pertinen te inc lui r como "ressalva" a exi stência. em
20 14. de compromissos financeiros venc idos e não pagos ou pagos com atrasos j un to
ao BNDES. relativos a subve nções eco nô micas de rcsponsa bilida de da União, cm
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desacord o com os princ ípios do planejamento. da transparência e da gestão fiscal
responsável , previstos no art. 37, CF, e no art. 1°, LRF.

3.3.5 Irregularidade 5 - Extrapolação do montante de recursos aprovados no
Orçamento de Investimentos em fontes de financiamento

5. Extrapolação do montante de recursos aprovados, no Orçamento de
Invest imento, para a fonte de financiamento "Recursos Próprios - Geração
Própria", pelas empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE),
Araucária Nitrogenados SA, Boa Vista Energia SA (BVEnergia),
Energética Camaçari Muricy I SA (ECM I) e Petrobras Netherlands BV
(PNBV); para a fonte "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 
Controladora", pela empresa Telecomunicaçôes Brasileiras SA (Telebrás);
para a fonte "Operações de Crédito de Longo Prazo - Internas", pela
empresa Transmissora Sul litorânea de Energia S.A. (TSLE); e para a
fonte "Operações de Crédito de Longo Prazo - Externas", pela empresa
Furnas - Centrais Elétricas SA (itens 3.3.4 e 8.9).

Contextua lização do hípico

• identificação pela unidade técnica: item 3.3.4. págs. 124/l 37.

• defesa (AGU) j unto ao TCU: págs . 84/9 1.

• análise das contrarrazões pela unidad e técnica: item 8.9, págs. 784/788 .

• conclusão do Ministro Relator: item 9.2.6, págs. 848/849.

• inclusão como irregularidade: itens 5 e 6, pág. 15.

• defesa (AGU) junto ao Congresso: págs. 37/41.

Aná lise

A irregularidade ora em análise tem relação com a desobediência aos
limites de exec ução, por fonte de financiamento, aprovados pela lei orçamentária.

Sobre esse item 5. o relatório do Parecer Prévio esclarece (fls. 130/13 I ):

Semelhante desconformidade foi apontada nos relatórios
sobre as Contas de Governo de 2010, 2011, 2012 e 2013. Naquelas
ocasiões , esclareceu-se que as empresas estatais não dependem de
prévia solicitação de gastos , via sistema eletrônico - como ocorre via
Siafi para os OFSS -, para que executem seu orçamento . Uma vez
que o sistema exige apenas que se informe a realização da despesa ,
nada impede que elas excedam o valor do crédito aprovado.
(negritamos)

Continua a Corte em seu arrazoado. agora às fls. 787:
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Em prosseguimento, a partir dos dados evidenciados na Tabela 1
das contrarrazões (peça 200 , p. 85), em que pese a redução das
ocorrências, percebe-se que em nenhum dos últimos quatorze anos
a execução orçamentária das empresas estatais respeitou o
estabe lecido na Lei Orçamentária Anual, no tocante ás despesas
autorizadas para o OI e, mais gravemente, ao disposto no já citado
inciso 1I do art. 167 da CF/1988. (negritamos)

Como deve ficar claro, o que aqui se chama de "irregularidade" capaz de
afetar as contas da Presidenta da República na verdade refere-se a excessos verificados
nas fontes de financiamentos das program ações do orçamento de investi mento das
empresas estatais. ocorrências essas de natureza eminentemente técnica sob a
responsabilidade dos gestores. em cada caso apontado.

Não foram desobedeeidos os limites de gasto aprovado no orçamento de
investimento, mas tão-somente o limite interno aos orçamentos fixado por fontes de
investimento. Ou seja. o total da dotação orçamentária foi obedecido. havendo. porém.
desbalanceamento no detalhamento da origem do custeio de cada investimento.

O próprio Tribunal reconhece a irrelev ânc ia do apo ntamento. ao informar
que as empresas estata is não dependem de prévia so licitação de gas tos para executar
seus orçamentos. Exige-se apenas que informem a realização da despesa. pois "nada
impede que elas excedam o valor do crédito aprovado" (11 .131).

A Corte também reconhece que a "desconfonnidadc" fora apo ntada. nos
relatór ios das contas de 20 IO a 20 13. apenas como ressalva. Ou seja. nesse lapso
temporal. jamais reco nheceu os fatos aqui discutidos como desvio suficiente para
desaprovar as contas. Em relação a 20 14. registra inclusive que houve redução nas
ocorrências.

Não nos parece razoável, portanto. confe rir a tal ocorrência sta tus de
fundamento capaz de ensej ar a rejei ção das contas do principal mandatár io do País.
notadamente diante da informação. consignada no própr io Relatório Prévio. tanto "da
irrelevância" do apontamento. quanto da existência de limitações nos sistemas de
contro le (as empresas estatais não dependem de prévia solicitação de autorização de
gastos, via sistema eletrônico - como oco rre com os demais órgão s que utilizam o
Siafi no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social -. para que exec utem
seus orçamentos) . o que dificulta a adoção de medida s saneadoras. de forma
centralizada .

Surpreender a administração, mudando violentamente a compreensão e a
orientação sobre os procedimentos que vêm sendo monit orados pelo próprio T ' \ nos
últimos anos. além de em nada contribuir para o aperfe içoamento da gestão iblica.
introduz insegurança jurídica em todos os níveis de gestão.
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A propósito, é relevante mencionar a j urisprudência do STF, nos autos do
MS 258ü 5IDF78

, colacion ada pela AGU:

Os postulados da segurança juridica, da boa-fé objetiva e da
proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrát ico
de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético , social
e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de
direito público (RTJ 191/922, ReI. p/ o acórdão Mín. GILMAR
MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos
principias sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos
do Estado (os Tribunais de Contas , inclusive), para que se preservem ,
desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado .

A fluência de longo periodo de tempo culmina por consolidar
justas expectat ívas no espirito do administrado e, também , por incutir,
nele, a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados ,
não se justificando - ante a aparência de direito que legitimame nte
resulta de tais circunstâncias - a ruptura abrupta da sítuação de
estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito
público entre o agente estatal, de um lado, e o Poder Público, de
outro .

[...]

A essencialidade do postulado da segurança juridica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo,
amparadas pela boa-fé do cidadão (seja ele servidor público ou
não), representam fatores a que o Judiciário não pode ficar
alheio, como resulta da jurisprudência que se formou no Supremo
Tr ibunal Federal [...]. (negritamos)

Registre-se que, conforme esclarecem as contrarrazões da defesa
pres idencial, a desco nformidade ocorreu no âmbito da gestão interna de cada uma das
oito empresas citadas que incorreram no desacerto, razão pela qual de nenhu ma forma
a Presidência da República pode ser vinculada diretamente a esses fatos,

Os escla rec imentos da defesa, especificados por empresa e por situação
ocorrente que levou à desconfo rmidade (fls. 86/88 da defesa dirigida ao TCU), são
razoáveis e convincentes, pois apontam inclusive os momentos vividos em cada
companhia e a necessi dade dos ajustes efetivados.

O ilustre Ministro Relator, em seu voto, reconheceu, em relação aos anos
anteriores, "os esforços do Dest em regu larizar a questão" (fls. 849) . Porém, em vez de
amenizar ou, pelo menos, manter a mesma avaliação do apontamento como "ressa lva",
reso lveu agravá-Ia sem apresentar nenhuma motivação para o ato.

Lembremos, por oportuno, que a Constituição exigiu a elaboração de n
estatuto para as empresas públicas, as sociedades de economia mista, e Sl as\,
subsidiárias, dispondo, entre outros, sobre a função social delas, as formas e

" Sob a Relatoria do Excelent íssimo Senhor Ministro Celso de Mello, pub licado no Dle de 26/03/20 IO.
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fiscal ização pelo estado. a sujeição ao regime jurídico própri o das empresas privada s
(inclusive quant o aos direitos e obrigações eivis, comereiais. trabalhistas e tr ibutários).
licitação e contratação de obras e serviços, a responsabilidade dos seus
administradores (art. 173. § ]0).

Essa previsão constitucional retira muito da força do DL n° 200, de 1967. a
que o Tribunal muito se apegou , por reconhecer que tais empresas atuam em ambiente
diferente daquel e em que atuam os órgãos da administração direta. o que j ustificaria
tratamento diferenciado.

No nosso sentimento, a questão ora tratada sequer deve constar das contas
presidenciais, pois trata visivelmente de atos de gestão cuj os responsáveis são
precisamente identificáveis e não foi demon strada nenhuma conduta omissiva ou
comissiva do titular das contas ora anali sadas . O Presidente da Repúbl ica. não custa
lembrar. não é ordenador de despesas. razão pela qual sua atuação não abrange a
prát ica dos atos apontados pelo TCU.

A par disso. não foi apontad o qualquer dano ao erário em razão da conduta
em apreço, de tal modo que a presente "irregularidade" no máximo poderi a. se fosse o
caso. continuar sendo registrada pela Corte como "ressalva", conforme o art. 208 do
Regimento Interno do Tribunal.

3.3.6 Irregularida de 6 - Exec ução de des pesa sem sufic iente dotação no orçamento de
invest imento

6. Execução de despesa sem suficiente dotação no Orçamento de
Investimento pelas empresas Araucária Nitrogenados S.A., Energética
Camaçari Muricy I SA (ECM I) e Transmissora Sul Litorãnea de Energia
SA (TSLE), em desacordo com o disposto no inciso 11 do art. 167 da
Constituição Federal (itens 3.3.4 e 8.9).

Contextualização do tópico

• identi ficação pela unidade técnica: item 3.3.4, págs.124/13 7.

• defesa (AGU) j unto ao TCU (RA/0 1-20 15): págs. 84/91.

• análise das eontrarrazões pela unidade técnica : item 8.9, págs. 7841788.

• conclusão do Ministro Relator: item 9.2.6, págs. 848/84 9.

• inclusão como irregularidade: itens 5 e 6. pág. 15.

• defesa (AGU) junto ao Congresso: p ágs. 37/41.
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A nálise

A irreg ularidade ora em análise tem relação com a desobediênci a aos
limites das dotações aprovadas pela lei orçamentária, o que contrariaria, por
conseguinte, o disposto no inciso II do art. 167 da Constituição Federal.

A respeito deste item 6, o relatório do Parecer Prévio ape nas afirma que ( fl.
131):

Três empresas, das oito que executaram valores superiores em
alguma fonte de financiamento, também ultrapassaram o limite global
de dotação, correspondente á soma de todas as fontes de
financiamento.

[.. .]
Da mesma forma, tal irregularidade deve ser apontada nas

presentes Contas, com fundamento nos §§ 2° e 3° do art. 37 da Lei
12 .919/2 013 (LOO 2014)

Adiante, a Corte faz o seguinte registro, agora às fls. 787:

Em prosseguimento, a partir dos dados evidenciados na Tabela 1
das contrarrazões (peça 200, p. 85), em que pese a redução das
ocorrências, percebe-se que em nenhum dos últimos quatorze
anos a execução orçamentária das empresas estatais respeitou o
estabelecido na Lei Orçamentária Anual , no tocante ás despesas
autorizadas para o OI e, mais gravemente, ao disposto no já citado
inciso 11 do art. 167 da CF/1988 . (negritamos)

Vale realçar, desde logo, que o Eminente Ministro Relator reconheceu "os
esfo rços do Dest em regularizar a questão" (11. 849). Porém, decidiu agravar o
apo ntamento, em relação aos exercícios anteriores, ao inclu i-lo como "irregularidade"
capaz de ensejar a rejeição das contas da Presidenta da República.

De fato, não se deve aceitar que as disposições constitucionais sejam
afrontadas. A administração púb lica, direta ou indireta , deve conduzir-se, entre outros .
pe lo primado da legal idade (art. 37, caput, Cf').

Tal assertiva. todavia, deve ser compreendida mediante o cotejo da conduta
dos agentes com o disposto em outros princípios constitucionais, dentre os quais o da
razoab ilidade e o da seg urança j ur ídica. de forma a se aval iar corretamente o grau de
ofensividade das supostas irregularidades apontadas.

A Corte demonstra que as empresas estatais citadas (três. do total de 71
não obedeceram aos limites orçamentários estabelecidos. No entanto, afirm a em sua
razões, que tal comportamento vem se repetindo nos últimos quatorze anos (fl. 787) ,
inclusive por um número maior de empresas, sem que ela, Corte, o houvesse apontado
como irregu laridade capaz de ensejar a rejeição das contas .
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Se. apesar da conduta. a Corte entc ndeu. por mais de quatorze anos
seguidos. que os desvios aqui identific ados não eram fortes o suficiente para macul ar
drasticamente a gestão do Presidente da Rep ública. não poder ia. surpreen dentemente.
mudar a orientação, sobretudo após reconhecer os esforç os que vem sendo feitos pelo
Dest para solucionar o problema.

Ou seja, a mudança poderia ser j ustificada caso cons tatada a inação,
discordância ou relutância da parte dos órgãos do Poder Exec utivo em adequar-se às
normas de regência e sanar a pendência ao longo do tempo. o que não é o caso .
segundo a própria conclusão do Relator e demais inform ações constantes do Relatório.

Além disso, há que se ponderar as atuais limitações técnicas dos sistemas de
controle da execução orçamentá ria e financeira. que não conte mplam as empresas
estatais que integram o orçamento de investimentos da União. Com isso, tais emp resas
não dependem de prévia solicitação de autorização de gastos via sistema eletr ônico 
como ocorre com os demais órgãos que utilizam o Siafi no âmbito dos Orça mentos
Fiscal e da Seguridade Social - para que executem seus orçamentos, o que dificulta a
adoção de medidas saneadoras, de forma ccntralizada.

Todos os fatos narrad os envolvendo as companhias ao longo do tempo bem
demon stram as dificuldades decorrentes da nature za híbrid a das estata is que compõem
a administração indireta: são empresas com participação pública (portanto. devem
obedecer a determinados procedimentos exigidos ao setor públ ico), porém se insere m
no ambiente da competição própria dos agente s privados (portanto. não se podendo
podar-lhes a liberdade de competição).

Tais companhias, pelo reconhecimento de sua espec ialidade , seque r devem
atender aos ditames aplicáveis à administração pública, prev istos na Lei n° 4.320. de
1964. no que se refere ao regime c demon stração contábeis e execução do orçamento.
nos termos do § 6° do art . 37 da LDO 2014 .

Disso decorre que não seria exagero conceder certa flexibilidade para as
esta tais, em matéria de exec ução de sua programação, porque a própria Constituição
exigiu a elab oração de um estatut o para as empresas públ icas, as sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias. Tal estatuto deve dispor, entre outros. sobre a
função social delas, as formas de fiscalização pelo estado, a su jeição ao regime
jurídico própri o das empresas privadas (inclus ive quanto aos direitos e obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tribut ários). licitação e contratação de obras e serviços,
a responsabilidade dos seus administradores (art. 173, § 1°).

Essa previsão constitucional retira muito da força do DL n° 200, de 1967, a
que o Tribunal muito se apego u, por reconhecer que tais empresas atuam em ambien '
di ferente daquele em que atuam os órgãos da administração direta , o que justificara
tratamento diferenciado.
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Sendo assim. dia nte da informação constant e do Parecer Prévio so bre os
esforços dos órgãos técnicos do Poder Exec utivo em reso lver o problema, julgamos
excessivo o apo ntame nto do presente item como "irregularidade" capaz de ensejar a
rejeição das contas presidenci ais, em razã o de ocorrências de natureza eminentemente
técnica sob a responsabil idade dos gestores, cm cada caso apontado.

Por fim, no nosso sentimento, a questão ora analisada sequer deve constar
das contas presidenciais. pois trata visivelmente de atos de gestão e não foi
demon strada nenhum ato omissivo ou comissivo do titul ar das cont as ora ana lisadas .
O Presidente da Repúb lica. não custa lem brar. não pratica os tais atos de ges tão
apo ntados com irregularidades.

Nessa linha. também não foi apontado qualquer dano ao erário em razão da
conduta em apreço. de tal modo que no máximo, se fosse o caso, a " irregularidade"
poderia continuar sendo registrada pela Corte como "ressalva", segundo a previsão do
art . 208 do Regim ento Interno do Tribunal.

3.3 .7 Irregularidade 7 - Ausência de eontingenciamento de despesas disericiomírias da
União no montante de, pelo menos, R$ 28,54 bilhões

7. Inobservância do principio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição
Federal), dos pressupostos do planejamento , da transparência e da gestão
fiscal responsáve l (art. 1°, § 1°, da Lei Complementar 10112000), bem
como dos arts. 9° da Lei Complementar 101/2000 e 51 da Lei 12.919/2013,
em face da ausência de contingenciamento de despesas discricionárias da
União no montante de pelo menos R$ 28,54 bilhões, quando da edição do
Decreto 8.367/2014 (itens 3.5.3 e 8.6).

C nntcxtua liza ção do hípico

• identificação pela unidade técnica: item 3.5.3, págs.1 82/193 .

• defesa (AGU) j unto ao TCU (RA/0 1-2015): págs. 95/ 105.

• análise das co ntrarrazões pela unid ade técnica: item 8.6, págs. 7421760.

• conclusão do Ministro Relator: item 9.2.7, págs. 849/853.

• inclusão como irregularidade: item 8, pág. 15.

• defesa (AGU) junto ao Congresso : págs. 27/36.

Aná lise

Em relaç ão à irreg ularidade em tela, que considera ilegal o não
contingenciamento de dotações, já tivemos a oportunidade de nos manifestar sobre a
questão. ao analisar as " irregularidades" 8 e 12, onde se > contram outros argumentos
que aj udam a entender a controvérsia. Na verdade, sequ »cistiria razã o para o terna
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ser desdobrado em três irregularidades. uma vez que é únic o. na medida em que todos
dizem resp eito, na essência, ao contingenciamento orçamentár io.

Aqui. em breve complemento ao que comentamos naqueles tópicos,
salientamos que. no nosso entendimento, a limitação de empenho c movimentação
financeira (pagamentos) das despesas somente deveria ter ocorrido, em cada bimestre
de 2014, se o Poder Executivo tivesse identificado a "necessidade" de fazê-l o, com
base no cenário econômico e financeiro então diagnosticado. Caso contrári o. a
obrigação era inexistente.

Entendemos que a meta a ser buscada é a anual. sem preju ízo do
monitoramente bimestral , com vistas a antecipar c adotar as providências para co rrigir
eventuais desvios que co loquem em risco o atingimento da meta anual estabelecida na
LDO, a única meta fixada em lei.

A meta é um obj etivo, um alvo, uma mira, uma bali za. Tanto é verdade que
seu cálculo se baseia em múltip los parâmetros, nenhum del es controláveis pelo
Governo. Parâmetros redundam em previ são, não em cert eza. Como tal. não há com o
ser legalmente cobrada, de forma absoluta. sem levar em consideração a incerteza das
contingências. além de outros fatos de interesse púb lico ap licáveis.

Isto porque a "meta" não é um fim em si: visa o controle financeiro do
estad o, a manutenção em nível aceitável da dívida, a contribuição estatal para a própri a
estabilidade.

o desenho normativo da meta não deve impedir o gestor de. em lace de
obstáculos, restrições c contingências sociais. econ ômicas e financeiras. atuar de
man eira diversa, inclusive para superar as dificuldades que se apresentam. tendo em
vista a supremacia do interesse público, guia máximo do comportamen to de toda
administração estatal, sendo certa, obviamente, nesses casos. a necessid ade de moti var
adequadamente os atos.

Nossa interpretação encontra respaldo no art. 9° da LRF, em comb inação
com o art. 51 da LDO 2014, que dispõem:

Art . 9° 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 promove rão, por ato próprio
e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação financeira , segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

[.. .]

Art. 51. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e
movimentação financeira de que trata o art. 9° da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo apurará o montante
necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes
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Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria
Pública da União, até o vigésimo segundo dia após o encerramento do
bimestre, observado o disposto no § 4°. (negritamos)

É cristalino que o art . 9° da LRF não ex ige uma automática e imediata
limitação de empenho e movimentação financeira (contingenciamento). ainda que
es timada frustração na receita. É preciso. também, atender à regu lação da LDO e
atentar para outros mandamentos con stitucionais e legais.

No âmb ito da LDO. a meta é fixada para o exerCICIO. cons iderando -se
determinado cenário eco nômico. As estimativas bimestra is previstas têm a finalid ade
de monitorar o atingimento dessa meta. de tal modo que não há o que se r cumprido
antes do final do ano. haja vista inclusive o princípio da anual idad e orça mentária. não
afastado pe la LRF.

o que pode e deve ser co brado do ges tor. no decorrer do exercicro, é a
atua lização do cená rio econômi co que serviu de base para as projeções iniciais. a partir
de aná lises retrospectivas e prospectivas do comportamento da receita e da despesa. e,
se necessári o. a adoção das medidas corret ivas.

Tais estima tivas não exige m forçosamente, sobretudo pela via legislativa.
ajustes a cada bimestre dos orçamentos ou da meta anua l fixada. pois:

I. a previsão de acrésc imo na despesa ou de redução da arrecadação não
passa necessariamente a impactar os orçamentos desde logo e em sua
totalidade. além do que tud o pod e ser alterado no decorrer do exercício;

I I. a execução orçamentária não é impositiva, de mod o que as dotações não
co ntingenciadas não implicam necessário, auto mático e imed iato gasto .
Sendo assi m. a meta pode ser alcançada ainda que não tenh a havido
limi tação formal. já que o co ntro le da meta é feita pelo reg ime de caixa:

I l l . eventual limitação de pagamento desde logo pode redundar em maiores
gastos (em vez de favorecer a economia de recursos). pois atrasos na
quitação de despesas levam à inc idênc ia de encargos diversos como j uros
e multas; e atrasos no início das ações implicam também necessidades de
ajustes nos custos dos empreendimentos; e

IV. de pende da possibilidade de limitação de empenho e pagamento, pois o
fato de as estimativas ev idenc iarem "necessi dade" não leva à co nclusão
óbv ia e inexoráve l de que há ca acidade ou ossibili ade técnica social
política ou mesmo legal para realizar o contingenciat e to indicado.

É evidente que a lei não co bra o impossível do gestor!
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A conduta esperada da admin istração deve ser a que melhor proteja a eoisa
pública. Se em dado momento, embora se evidencie necessária. a contenção dos gastos
não resultar possivel. seja porque não há programação discr icionária suficiente. seja
porque a contenção permi te presumir sej a mais danosa ao erário que o efeti vo
pagamento, o contingeneiame nto deve ser evitado.

Por isso. a LOO 20 14 o exige apenas em caso de "necess idade".

Em razão dessa conclusão. constata- se inclus ive excesso de ze lo no
comportamento do Poder Executivo. quando propõe alte ração da meta de superávit ao
Congresso Naci onal , mesmo quando dispon ivel só lida fundamentação a ju stifi car as
razões que impedem o alcance da meta lixada.

Possivelmente. ta l ze lo decorra de interpretação restritiva dos dispositivos
legais que cominam sanções aos gestores públicos. como é o caso da Lei n° 10.028. de
2000 (Le i de Crimes Fiscais).

Segu ndo o art. 5° dessa Lei, considera-se infração admi nistrat iva deixar de
expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos
e condições estabel ecidos em lei. Confira-se:

Art . 5° Constitui infração administrativa contra as leis de finanças
públicas:

[...]

111 - deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e
mov imentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;

Veja-se, entretanto, que o legislador deixou asse nte que a sanção decorre do
descumprimento ou inobservância de prescrição legal. o que não é o caso em análise.
porque a LRF em comb inação com a LOO estabelecem unicamente a previsão do
controle bimestral, mas não imposição de contingenciamento ou mesmo de alcance a
qualquer custo da meta anual estabelecida.

Aqui. cuidamos daq uelas situações em que o cumprimento de uma lei (a
meta anual fixada na LOO) pode levar ao descumprimento de outras leis ou
disposições constitucionais que estabeleceram a execução de certas despesas.

Nesse quadro. parece evidente que a observância da legalidade na execução
orçamentária não se resume ao artigo específico da LOO, mas a todo o conjunto
normativo que ordena a execução orçamentária.

Portanto. a aprese ntação de proje to de lei para alterar a meta estabelecid a
para o exercício apenas impõe ao governo e ao Parlamento um debate que nada
acrescenta à eficiência da Administração . Existem outros mecan ismos que asseguram a
discussão da matéria, de forma técn ica e apropriada. como é o caso das audiências
públicas previstas no art. 9° da LRF. § 4°. de realização quad rimestra l.
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dot ações vo ltadas para

O ra. se a meta não é "obriga ção", não há razão para propositura de sua
alteração. O qu e co nsta da lei é apenas uma mira a orientar a co nduta esta ta l.

Se tal horizonte resta inat ingido, o governo deve justificar. perante o
Cong res so Nacional, as razões que levaram a tanto, cabendo a es te acatá- Ias ou não. O
resultado dessa avaliação e des se debate será expresso nas anál ises bimestra is dos
procedimentos relacionados ao co nt ingenciamento, na aprec iação an ua l das suas
contas presidenci ais e nas eleições. oportunidade em qu e o c idadão avaliará.
politicamente. a atuação dos governa ntes.

Será inócuo ao governante tentar distorcer ou oc ulta r os fatos mediante
al teração da meta pe la via leg islati va. especialme nte nos derrad e iros dias do exercício
fina nceiro. O PL, apesar de visa r aprox imar a realidade das fi nanças à co nju ntura.
aprovado ou não. não muda as tendências econômicas, não muda a rea lidade, não
co nva lida desvios eventua lmente verificados durante o período de aná lise , tampou co é
capaz de descortinar o futuro. Por isso, em sendo apro vado , será apenas um a nova
norma co m novas previsões a serem buscadas, porém sem a qual ificadora de
ob rigação.

Impõe-se então. diante dessa realidade, a fi el obediência ao s princ ípios
inerentes à tran sparência na gestão. que, graças à atuação deste Parlamento. o
orde name nto exige em diversos normativos. Tal obediência é que ga rant irá a adequada
fisca lização pelos órgãos de co ntro le e pela sociedade da situação das contas públ icas e
da sua co ndução legítim a pelos órgãos competentes.

A apuração da necessid ade de co ntingenc iame nto deve se r reali zada pelo
Poder Executivo. como de fato o foi em 2014. segundo constat ado pela própria Corte
de Contas. Embora o Execut ivo ten ha ide ntifica do possibilidade de frus tração na
arrecadação e proj etado aume nto nas des pesas. não entendeu necessári o. em seu juizo
de va lor e em defesa do interesse público. det erm inar qu alquer limitação.

Nas contrarrazões enviadas ao Congresso Naciona l. fls. 30/3 1. a
Excelentíss ima Senhora Presid ent a da República dei xa claramente assentado que,
houvesse rea liza do o co nt ingenciame nto de R$ 28.0 bilhões ora em aná lise. gastos a
exemplo dos seguintes teriam de ser co rtados:

l. dotações acrescidas na área da saúde, por se r esse valor programado
a lém do mínimo constitucion al;

11. cus te io. na forma de anulação de bolsas de pesquisa j á con cedidas no
CNPq c Capes; vedação à aquis ição de livros did áti cos para 201 5;
e limi nação ou redução ao mínimo de assistência técnica e extensão
rura l para reforma agrária: co ntr ibuição à ONU, no âm bito do
Itamaraty : e

lIl. No grupo inves timentos, o contingenciamer t
Oi) na redução ou até eliminação da
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manutenção da malha rodoviária federa l c ferrovias Norte-Sul e Oeste
Leste; (iii) na redução ou eliminação dos reeursos direcionados ao
desenvolvimento do cargueiro militar KC-X; (iv) na postergação da
cons trução do Canal Adutor do Sertão Alagoano e (v) em outros
projetos para ofe rta de água no Semiárido.

Como é razoável presumi r, seria drástico para a saúde púb lica corte na
magnitude de mais de R$ 18 bilhões, que teria sido o montante acrescido ao mínimo
exigi do na Constituição. Do mesmo modo, em razão dos beneficios inerentes ao
interesse público, ser ia soc ial, estratégica e economicame nte inviáveis a redução nos
dispêndios no custeio e investimentos inform ados.

o próprio arrazoado do Tribunal esc larece que o Decreto inicial (n° 8.197,
de 2014) se manteve inalterado pelos subsequentes decretos de ava liação bimestral
regularmente publicados. Esse quadro , de fa to, parece amparar as razões apresentadas
para não contingenciar as program ações mencionadas.

o quinto decre to de ava liação (Decreto n" 8.367, de 2014) foi editado j á
considerando o envio, ao Congresso Nacional, do PLN n° 36, de 2014-CN, o qual
previa a redução da meta de superávit primário.

A técn ica de elaboração do Decreto, considerando os efeitos de projetos de
lei em tramitação legislativa, um dos fundamentos da irregu laridade apontada pelo
TCU, é perfeitamente aceita na legislação (LDO 20 14, art. 96, e Anexo V do PLOA
2016, por exemplo) e pela jurisprudência. A edição do ato atendeu aos ditames
constituc ionais, po is realizado pela autoridade competente, que deu a devida
publicidade e transparência da sua adoção.

Ora, fosse ass im tão evidente a poss ibi lidade e a necessidade de limitação
de empen ho e movi mentação financeira, o próprio Tribunal de veria ter alertado os
Poderes e órgãos tempestivamente (art. 59, § 1°, 1, LRF). Como esse alerta não
existiu, parte-se também do pressuposto de que o quadro econômi co então prev isto
não determinava o pronto eontingenciamento no período espccificado. não podendo a
Corte sequer exigir o comportamento, que era obrigação sua alertar.

Como prática comum em seu relatório. a Corte exige o cumprimento
meram ente form al da LRF e LDO, o que é insuficiente diante dos reais interesses
públicos envolvidos na execução dos orçamentos e da necessidade de avaliar, em vista
do caso concreto, o cumprimento de outras exigê ncias legais , como a eficiência e a
economicidade da atuação públic a.

A propósito, as palavras de ex-Presidente da Corte ?":

79 MARAN HÃO. Jarbas. Origem dos Tribunais de Contas - Evolução do Tribunal de Contas no Brasil. /11
Revista de Informação Legis lativa. Brasília. ano 29 n. 113 - jan./mar.• 1992. p. 330.
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Destaque-se que os trabalhos de auditoria orçamentária,
financeira e patrimonial não visam apenas a apurar a legalidade e
legitimidade mas, também, como está no art. 70 do atual Texto Magno
- a economicidade dos atos da administração, ou seja, os resultados
da gestão em termos econômicos ou de crescimento.

Ao que se percebe, a Corte se insurge contra, especialmente, a
fidedign idade dos relatór ios de ava liação elabora dos pelo Poder Executivo e tamb ém
quanto ao critério de conside rar, na ava liação bimestral, a redução da meta fiscal
proposta pe lo PLN n" 36/2014, posto que este estava pendente de aprovação pelo
Congresso Nacional.

Disse o TC U, no que toca à dissonância dos relatórios com a realidade
fiscal do País (fl . 77 1):

Na verdade, o RARDP do quarto bimestre não apontou a
necessidade de se realizar novos contingenciamentos para o
cumprimento da meta de resultado primário ao apresentar um
cenário totalmente dissonante da realidade demonstrada no
Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
segundo quadrimestre de 2014 e ignorar a necessidade de
adoção de medidas corretivas. (grifamos)

E com relação ao PLN n? 36, de 2014:

[...] Ora, o Poder Executivo não pode deixar de cumprir a
obrigação de fazer contingenciamento e, ao revés, ampliar a
capacidade de empenho, just ificando que vedou a utilização do valor
ampliado até que fosse aprovado projeto de lei alterando a meta fiscal.

Em regra, uma lei para entrar em vigor precisa ser aprovada pelo
parlamento, sancionada e publicada. Não havendo período de
vacância a ser observado, a lei terá vigência imediatamente após sua
publicação. Ou seja, o PLN 36/2014 se constituía mera proposta, não
tendo validade no mundo jurídico até que, no dia 15/12/2015, após rito
pertinente, foi transformado na Lei 13.053/2014, publicada em edição
extra do Diário Oficial da União.

Assiste razão à Corte de Contas no que diz respeito à utilização, pe lo Poder
Executivo. de cenários econômicos e fiscais dissonantes do momento analisado. o que
acabou comprometendo, em alguma medida, a confiabilidade dos números e projeções
apresentados nas publicações realizadas e mesmo na elaboração da lei orçamentária
anual.

Este, sem dúv ida, é um aspecto que precisa ser melh orado, razão pela qual
entendemos ser cablvel a inclusão de "ressalva" nas co as presidenciais relativas
ao exercício sob exame .
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Quanto ao seg undo argumento do TCU. de que os efeitos da alteração da
meta fiscal do ano proposta pelo PLN n° 36. de 20 14. não poderiam ter sido
cons iderados nos relatórios de avaliação. não nos parece deva prosperar. Isto porque a
meta fiscal é um instrumento do planejamento c este não pode e não deve ignorar os
efe itos. positivos e negativos. de tod os os fatores relevantes com razoável
probabil idade de ocorrênc ia.

Além disso, não existe nenhuma vedação legal para condici onar a
elaboração ou execução orça mentária à aprovação de prop osta s legislati vas ou de
outras med idas eventua lmente em curso no âmbito da Ad ministração ou do Poder
Leg islativo .

Essa prática. na verdade. conforme argumentado na "irregularidade" 8 a
seguir. é corriqueira eis que as próprias leis de diretrizes orça mentárias trazem
orientação no sentido de que os efe itos de propostas de alterações na legislação
tributária devem ser considerados, tanto nos projetos de leis orça mentárias quanto na
própri a lei (v.g .. art. 96 da LOa 20 J4 e art. 100 da LOa 20 15).

Portanto. razão não há para a exi stência da irregularidade ora apontada.
considerando que (i) as decisões de não eontingeneiamento foram adotadas com apo io
nos relatórios de ava liação de receitas e despesas primárias regul armente pub licados c
elaborados pelos próprios órgãos técnicos competentes do Poder Executivo. cuja
finalidade é. exatamente. orientar essas deci sões. nos termos do art. 9° da LR F e do art.
5 1 da LOa 12ü14. e ( ii) o continge ncia mento não é obrigatór io, de forma absolu ta.

Contudo , os cenários econômico c fiscal adotados pelo Poder Executivo.
dissonantes do momento anali sado. justilicam o apontamento como "ressalva". na
forma do projeto de decreto legislativo anexo.

3.3.8 Irregularidade 8 - Utilização da execução orçamcntárta para influir na
apreciação legislativa do Projeto de Lei n" 36/2014-C N

8. Inobservãncia dos principias da legalidade e da moralidade (art. 37, caput,
da Constituição Federal), dos pressupostos do planejamento, da
transparência e da gestão fiscal responsável (art. 1°, §1°, da Lei
Complementar 101/2000), bem como do art. 118 da Lei 12.919/201 3, em
face da utilização da execução orçamentária de 2014 para influir na
apreciação legislativa do Projeto de Lei PLN 36/2014 , nos termos do art. 4°
do Decreto 8.367/2014 (itens 3.5.3 e 8.6).

Contextualização do tópico

• identi ficação pela unidade técnica: itens 3.5.3 e 3.5 .5. págs.182/1 93 
198/21 7.
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• defesa (AGU) junto ao TCU (RA/0 1-20 15): págs. 9 11105.

• aná lise das contrarrazões pela unidade técnica: item 8.6, págs. 7421760.

• conclusão do Mini stro Relator: item 9.2.7, págs. 849/853 .

• inclusão como irregularidadc: item 8, pág. 16.

• defesa (AGU) junto ao Congresso: págs. 27/36 .

Análise

A identi ficação da presente " irregularidade" se fundamenta na ave ntada
inobservância (i) dos princípios da legalidade e da moralidade, (i i) dos pressupostos
do planejamento, da transparência e da gestão fiscal responsável. bem como (ii i) do
art. 118 da Lei n° 12.919/2013 (LDO 20 14), em face da utilização da execução
orcamentária de 2014 para influi r na apreciação legislativa do PLN n° 36. de 20 14-CN.
nos termos do art . 4° do Decreto n° 8.36 7, de 2014.

No presente item, como se percebe desde logo, não há análise de contas. A
Corte aponta possíveis irregularidades na tramitação legislativa de matérias
orçamentárias. o que fatalmente foge ao escopo de um parecer que se supõe técnico
sobre a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial , contábiI. bem
ass im a efic iência e economicidade do gasto em determinado ano (v. g.. art. 228 do
Regimento Inte rno do TCU. caput do art. 70 e art. 7 1. I, CF).

A fundamentação do Parecer Prévio considerou suficientes. para a
conclusão ofe rtada, os segu intes fa tos :

I) envio pela Senhora Presidenta da Rep úbl ica, em 10/11/2014. ao
Congresso Naciona l, do Projeto de Lei n° 36, de 2014 (PLN n° 36, de
20 14-CN). Referido Projeto visava a alteração da possibilidade de
abatimento da meta de superávit primário estabelecida no art. 2° da Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2014 - LDO 2014 (Lei n" 12.919. de
24/12/20 13); e

2) edição. pela Senhora Presidcnta da República. em 28/11/2014. do
Decreto n" 8.367, de 28/ 11/20 14, que ampliou os limites de
movimentação e empenho (descontingenciarnento) no valor de R$ 10.0
bilhões; porém. simultaneamente. bloqueou o uso desses recu rsos até
que fosse publicada a lei decorrente do PLN n° 36. de 2014-CN.

Vê-se que. na aná lise dos fatos. empregaram-se subjetivismos para vincular
a atuação da Chefe do Governo a atos supostamente ilegais. Mais uma vez. o que se
observa não é a invest igação objetiva de atos e fatos administrativos passíveis de
serem incluídos nas contas presidenciais, mas interpre ção particular sobre atos
ordinários de governo e sobre a atuação do próprio Poder L >g~ lativo.
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A suposição de que o Decreto em estudo pudesse ter s ido adotado para
influir na apreciação do PLN até poderia ter sido leva ntada pelos congressistas. no
âmbito do debate político típieo do Parlamento. que funcio na como caixa de
ressonânc ia de todas as correntes de pensamento e de segmentos da sociedade à qual
pertence (art. 53. Cf'), mas não por uma Corte de Contas para fundamentar parecer
eminentemente técni co.

o PLN na 36. de 20 14-CN. converteu-se na Lei na 13.053. de 15/12/2015 .

No que aqui importa. estabeleceu referido Decreto. in verbis:

Art . 1° Os limites de movimentação e empenho constantes
do Anexo I do Decreto nO8.197, de 20 de fevereiro de 2014, ficam
ampliados no montante de R$ 10.032.697.201,00 (dez bilhões, trinta e
dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais).

Art. 2° O montante de que trata o inciso I do art. 8° do Decreto
nO8.197, de 2014, fica acrescido de R$1 0.032.697.201,00 (dez
bilhões, trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil,
duzentos e um reais).

[.. .]

Art. 4° A distribuição e a utilização do valor da ampliação a que se
referem os arts. 1° e 2° deste Decreto ficam condicionadas à
publicação da lei resultante da aprovação do PLN nO 36, de 2014 
CN, em tramitação no Congresso Nacional.

Parágrafo único. Não aprovado o PLN de que trata o caput, o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da
Fazenda elaborarão novo relatório de receitas e despesas e
encaminharão nova proposta de decreto .

Ou seja. concomitantemente à ampliação do limi te de empenho (art . 1°). o
Decreto impediu o uso desse limite (art. 4°). A utilização somente seria permit ida se e
quand o o PLN na 36. de 20 14-CN . fosse aprovado. A administração ficou impedida.
portanto. de emitir empenhos até a publi cação da lei correspondente ao PLN.

Se o projeto não fosse aprovado. outro relatório de receita e despesa deveri a
ser elaborado e encaminhado para decisão presidenc ial (art . 40

• par ágrafo único).
Seriam múltiplas as alternativas à disposição do Governo . caso o PLN não fosse
aprovado. inclu sive o bloqueio de pagamento no montante necessário para cumprir
f ormalmente a meta de supe rávit 80 . Sendo ass im. verifica-se que haveria altern ativa
para o cumprimento da meta, no mero aspecto formal exigido pelo TCU. na
eventualidade de não aprova ção do PLN.

Conforme se depreende da conclusão do Tribunal, esses dois atos da
Presi denta da Rep ública (PLN e Decreto). combin ados, provam o uso dos orçamentos

XOo procedimento prec isa de aj ustes, porque o resultado assim alcançado não reflet irá eco nomia primária efe tiva.
mas tão somente postergação das despesas.

Página 161 de 243



CONG RESSO NAC IONAL
Co missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

públicos para influenciar (no sentido pejorativo, porq uanto a influência política é
natural e até ordinária) os trabalhos do Parlamento. Nos fundamentos do Parecer
Prévio, ficou text ualmente registrado que (fl. 190):

Ao oferecer a liberação de limites orçamentários e financeiros
como contrapartida á alteração leg is lativa que autorizaria a
redução da meta fiscal pela totalidade das despesas do PAC e das
desonerações tributárias, o Poder Executivo utilizou-se da
execução orçamentária, condicionando-a á apreciação da
proposição que se encontrava em tramitação no Congresso
Nacional. Tal uso ocorreu, inclusive, mediante a adoção da cláusula
resolutiva, nos termos do parágrafo único do art. 4° do Decreto
8.367/2014 : "não aprovado o PLN de que trata o caput, o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Fazenda
elaborarão novo relatório de receitas e despesa e encaminharão nova
proposta de decreto".

Considerando que a aprovação do PLN 36/2014 foi
consumada na forma da Lei 13.053/2014, a condicionante
orçamentária imposta pelo Poder Executivo no Decreto
8.36712014 surtiu o efeito desejado pelo governo federal, qual seja,
a alteração promovida na redação do caput do art. 3° da LDO 2014,
que ex1inguiu o valor de referência de R$ 67 bilhões como limite para
dedução da meta de resultado primário da União. Contudo, tal
mudança deu -se á custa da infringência, pelo governo, dos
principios constitucionais da legalidade e da moralidade, dos
pressupostos do planejamento, da transparência e da gestão
fiscal responsável , bem como do art. 118 da mesma LDO 2014, o
que enseja a emissão de aleta nestas Contas. (negritamos)

Apesa r de a fundamentação do Parecer Prévio discorrer sobre nece ssidades
de contingenci amento e outras questões diversas. a irregularidade foi registrada
unica mente "em face da utilização da execução orçamentária de 20 14 para influir na
apreciação legislativa do Projeto de Lei PLN 3612014". Logo, se desconstituída essa
utilização da execução para influir na tramitação legislativa. o apontamento fica sem
sentido.

Na nossa interpretação dos fatos e dos textos norm ativos aprese ntados, nem
de longe é possível chegar à mesma conclusão do Tribunal. a menos que apareçam
elementos outros, que infi rmern nosso embasa mento.

Co m todo o respe ito à Corte de Contas. mas, lament avelmente, o modo
como conduziu a abordagem da questão desconsiderou a acu idade política e lega l do
Congresso Nac iona l para compreender e se posicionar sob re eve ntuais fatos da
gravidade levantada. Governos têm base política e é comum e republicano que a
movimente nas questões de seu interesse!

Não temos conhecimento de que o
oportunidade. de ixado de atuar fora dessa legítim

Co ngresso tenha. em,
situação. Tampouco o

alguma
Parecer
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Prévio traz elementos para estabelecer a razão pela qual a Presidência deixaria de usar
sua base de apo io para se va ler do expediente injurídico alegado.

As conclusões do Parecer Prévio não guardam lógica sequer com o
andamento dos acontec imentos.

É bom deixar assentado. desde logo. que a tram itação no Legislativo do
PLN n" 36, de 20 14-CN , foi acompanhad a de intensos debates e embates políticos.
como é da essênc ia do Parlamento, e segundo as normas regimentais.

Para se ter presente a responsabilidade com que a matéria foi conduzida á
época. registrar o nivel das incertezas econômicas da ocasião e con hecer ainda que em
parte a motivação da necessidade de alteração da meta de superáv it. eis um trecho das
extensas e corretas considerações do Relator, ao votar pela aprovação do PLN:

Portanto, a alteração da meta de resultado primário afi gura-se
antes de tudo, consequência de todas as decisões qu e já
adotamos ao longo deste e dos últimos dois ou três exe rc ic ios
financeiros. Decorre das desonerações tributárias, a maior parte
das quais aprovamos em medidas de cunho legal. Foram
desonerações no campo previdenciário -trabalh ista, na área de
combustiveis, com o propósito de reduzir o custo da cesta
básica, com o objetivo de incentivar a produção , para est imula r o
crédito e para " alavancar" os investimentos. Decorre, também, da
execução das programações orçamentárias que aprovamos em
medidas provisórias e projetos de créditos adicionais. Deriva dos
inúmeros programas de investimentos, das transferências de
recursos a estados, ao Distrito Federal e a municip ios, das
pol iticas sociais do governo, especialmente daquelas voltadas á
redistribuição da renda, assim como das incontáve is
programações de caráter obrigatório, tanto quanto discricionário.

Gostaríamos que os resultados, notadamente os econômicos,
tivessem sido mais auspiciosos. Que, hoje, não estivéssemos , aqui,
discutindo a moderação ou a redução da meta, mas, sim, a sua
confirmação ou, mesmo, ampliação. Não podemos, entretanto,
desconhecer que nossas dificuldades econômicas internas têm
raizes profundas no exterior. Que dif iculdades como as atuais já
enfrentamos inúmeras vezes, quase sempre ao custo da deterioração
de nossos indicadores econômicos mais básicos.

Se for fato, portanto, que a economia não tem respondido à altura
de todos os estimu los que lhe temos dado, não será menos evidente a
constatação de que não lograremos cumprir a meta de resultado
primário da forma como se encontra, hoje, fixada. Essa constatação,
entretanto, não nos impede de imaginar que as medidas de estimu lo
adotadas pelo governo , a despeito de seu custo econômico, podem ter
cumprido, sim, importante função anticicl ica, inclusive evitando
desdobramentos adversos noutras esferas, como a rápida
deterioração dos indicadores sociais do pais.
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Por isso, posicionamo-nos favoravelmente ao PLN 36/2014.
(negritamos)

Como se vê. o relatório faz importantes refe rências ao quadro econômico e
à vigente pressão às contas públicas. em decorrência da aprovação de mú ltiplas
matérias impactantes nas despesas. Traça também uma relação das dificu ldades
internas em vista das incertezas externas.

Sendo assim. devem ser afastadas desde logo não somen te as dúvidas
quanto ao contexto econômico que dificu ltavam naquele ano os ajustes nas contas.
mas também todas as insin uações qua nto à lisu ra no processamento da matéria. no
âmbito do Legislativo.

I~ legítim o ao Pode r Exec utivo iniciar o processo legislativo. cabe ndo o
juizo de conve niência e oportu nidade unicamente ao próprio Presidente. A eventual
impropri edade da iniciat iva é objeto de avalia ção do Legislativo!

A motivação do ato, por seu turno, é discussão que não cabe na aná lise da
prestação de contas. em que se devem analisar os atos em vista das normas e do
interesse público . Identifi cada pela titul ar do Poder a necessidade de ajuste nas metas
programadas, natural que iniciasse o processo legislati vo com tal finalidade .

Portanto. nenhuma mácula evidenciada nesse ato. até porque, conforme a
Constituição. a inicia tiva é privativa (art. 84. Hl, e art. 165, li, Cf).

Ao Congresso Nac iona l. excl usivamente, cabe a apreciação da matéria.
podendo alterá-Ia. reje itá-Ia ou modificá-Ia, sendo descabida a conclusão da Corte
segundo a qual. na ocasião. somente a reje ição seria ace itável.

o PLN origina l previa a redução apenas da "meta de super ávít' t' " (R$1 16.0
bi lhões) . O Congresso Nac ional. no entanto. percebendo a grav idade da situação das
contas púb licas. o aprovou soberanamente. autorizando mais do que so licitado. já que
permitiu a redução do próprio "resul tado" fisca lR2 (R$ 167.3 bilhões). Não consta
nenhum pedido do Governo para que essa alteração fosse real izada, e não haveria
ób ice que o solicitasse.

KI "Art . 3° A meta de supe ráv it a que se refere o art. 2° poderá ser red uzida no montante das desonerações d
tributos c dos gastos relativos ao Program a de Aceleraç ão do Crescimento - PAC. cuja s programações serã
ident ificadas no Projeto c na Lei Orçamentária de 20 14 com ident ificador de Resultado Primário prev isto a
alínea "c" do inciso 11 do § 4° do art. 7° desta Lei."

K2 "Art. 3° A meta de resultado a que se refere o art. 2.11 poderá ser reduzida até o montante das desonerações de
tributos e dos gastos relativos ao Programa de Aceleração do Cresc imento - PAC. cujas programações serão
identific adas no projeto e na Lei Orça mentária de 2014 com o identificador de resultado primário prev isto na
alínea "c" do inc iso II do ~ 4.Qdo art . 7fJ. desta lei ."
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Na Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscal ização - CMO.
órgão cornpetcntc 't' para apreciar e emitir parecer sobre a matéria. referido projeto deu
entrada em 12111 /20 14 e recebe u 80 emendas. Foi aprovado doze dias depo is. em
24/ 11/2015. tendo subido à apreciação do Plenário do Congresso Nacional no dia
seg uinte (2511 1/20 15).

Portanto, Senhoras e Senhores congress istas. em 25 de novembro do ano
passado, o PLN n° 36 já havia sido aprovado neste Colegiado.

Como se sabe, todas as reuniões desta Com issão e de qualquer outra no
âmbito do Congresso Nacional são públicas. Transparência não falta aqu i. Os olhos da
imprensa nos acompanham 24 horas por dia; qualquer do povo pode presenciá-Ias.
acompanhá-Ias e criticá-Ias.

A Presidência da República, cumprindo uma competência que é somente
dela. editou o Decreto n" 8.367. de 2014 , apenas em 28/ 11/20 14, dezoito dias após o
envio do PLN ao Congresso e quatro dias após a CMO já tê-lo aprovado!

Tal Decreto é ato vinculado, pois deve ser editado com a fina lidade
específica de descontingcnciar as dotações.

De se ver também que o Decre to tinha prazo legal para ser editado do modo
que melhor se pudesse aprove itar os recursos. prazo esse que se findaria em
30/11/2014 , domin go (inci so I do § 12 do art. 51 da LDO 2014). Logo, premid o pelo
tempo, foi editado no último dia útil possível! Destinou-se. e não poderia ser diferente.
a regular atos administrativos a serem realizados. posteriormente. no âmbito de cada
órgão gestor.

Ora, se o PLN j á havia sido aprovado no Colegiado competente para emitir
parecer, demonstrando a clara intenção do Congresso Nacional. não haveria como o
Decreto influ ir na sua votação . pois já se tratava de matér ia venc ida e aprovada no
Colegiado competente para emitir parecer (art. 166, § 1°. CF) . E não se conhece
parece r da CMO que tenha sido revertid o no Plenário.

Mas. e apenas para efeito argumentativo, ainda que tivesse sido dirig ido ao
Congresso Nacional , caberia apenas ao Parlamento sobre ele deliberar, na defesa de
suas prerrogativas, se ass im o entendesse (art. 49, X e XL CF).

Portanto. não existem elementos que fundamentem a conclusão de que a
edição do decreto foi destinada a inter fer ir nas decisões do Congresso Naciona , como
quer o TCU. Ao contrário, havia prazo para o ato ser editado, conform cima
revelado.

83 Art. 166, §§ I" e 2", da Constituição Federal.
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Talvez existisse outra fórmula de aprov eitar a margem orçamentária
prevista no PLN na 36, para deslanchar, antes do encerramento do exerc ício. os
proced imentos executórios das despesas que estavam pendentes. Mas a Presidência
deci diu adotar o decreto como a mais apropriada alternativa para a situação apare nte.

Não poderia liberar a execução. porque os recursos pendiam de aprovação
do PLN. mas também não poderia aguard ar outro momento para editá-lo, tanto porque
havia prazo estipulado, quanto porque corria-se o risco de extemporaneidade para
melh or implementar as ações envolvidas. j á que não se sabia quando o PLN seria
aprovado.

A Senhora Presidenta optou por um caminho que condicionou a eficác ia do
Decreto à aprovação do PLN n° 36. Foi decisão apropriada, porque o decreto devia ser
ed itado para a melhor administração orçamen tária, mas os recursos não poderi am ser
ainda liberados.

Diante de tudo disso. não é correta a supos içao da Corte de que esse
normativo tenha sido exarado para influir nas votações do Plenário do Congresso
(reunião de 5 13 Deputados e 81 Senadores) e que a influência restaria comprovada
pelo fato de a matéria ter sido aprovada.

o Parecer da Corte de Contas alega. ainda. que a Presidenta da Repúbl ica
não poderia vincular a liberação das dotações à aprovação de eve ntua l projeto em
tramitação do Congresso (no caso especifico. o PLN n° 36. de 20 14-CN). porque
projeto não é lei.

Conforme dito acima. a fixação de condição para o início regula r do uso
dos limites foi a única maneira de viabili zar a publicação do Decreto no prazo
esta belecido.

Mesmo que ass im não fosse. não há vedação legal para condicionar a
liberação da execução à aprovação de propostas legislativas. Essa prática, na verdade,
é corriqueira e necessária. pois um planejamento escorreito deve considerar os
possíveis impactos de futuras normas, seja de aumento seja de redução de receita ou de
despesa, haja vista que o planejamento é imposto ao poder públic o (art. 174, caput,
CF).

o ges tor não pode ficar alheio aos latos futuros. especialmente em rclaçã
às receitas e despesas de oco rrência iminente, em respeito ao princip io d
universalidade orçamentária (art. 2°, Lei n° 4.320, de 1964). Os orçamentos público
são elaborados considerando, senão. estimat ivas de arrecadação e de despesa: a
reprogramação bimestral (art. 9°. LRF. e 51. LDO 20 14) utiliza a mesma técnica!

A própr ia LOO 2014 (ass im como a vigente. art. Ii O) autor izou, po
exe mplo. a programação de gastos na pendência de aprovação de projetos de lei. A:
propósi to. o disposto no seu art. 96. in verbis:
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Art . 96. Na estimativa das receitas e na fixação das despesas do
Projeto de Lei Orçamentária de 2014 e da respectiva Lei, poderão ser
considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação
tributária e das contribuições , inclusive quando se tratar de
desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de emenda
constitucional , de projeto de lei ou de medida provisória que esteja em
tramitação no Congresso Nacional.

§ 1° Se estimada a receita, na forma deste artigo , no Projeto de
Lei Orçamentária de 2014:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação
e especificada a variação esperada na receita , em decorrência de
cada uma das propostas e seus dispositivos; e

li - será identif icada a despesa condicionada á aprovação das
respectivas alterações na legislação.

§ 2° Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o
sejam parcialmente, até sessenta dias após a publicação da Lei
Orçamentária de 2014, de forma a não permitir a integralização dos
recursos esperados, as dotações á conta das referidas receitas serão
canceladas, mediante decreto , nos trinta dias subsequentes,
observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação
sequencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o
valor necessário para cada fonte de receita :

I - de até 100% (cem por cento) das dotações relativas aos novos
subtitulos de projetos;

li - de até 60% (sessenta por cento) das dotações relativas aos
subtitulos de projetos em andamento;

111 - de até 25% (vinte e cinco por cento) das dotações relativas ás
ações de manutenção;

IV - dos restantes 40% (quarenta por cento) das dotações
relat ivas aos subtitulos de projetos em andamento; e

V - dos restantes 75% (setenta e cinco por cento) das dotações
relativas ás ações de manutenção.

§ 3° A troca das fontes de recursos condicionadas, constantes da
Lei Orçamentária de 2014, pelas respectivas fontes definitivas, cujas
alterações na legislação foram aprovadas, será efetuada até trinta dias
após a publicação da mencionada Lei ou das referidas alterações.

§ 4° No caso de não aprovação das propostas de alteração
previstas no caput , poderá ser efetuada a substituição das fontes
condicionadas por excesso de arrecadação de outras fontes, antes do
cancelamento previsto no § 2°.

§ 5° O atendimento de programação cancelada nos termos do §
2° far-se-á por intermédio da abertura de crédito suplementar.

Art . 97. Sem prejuizo do disposto no art . 96, as estimativas de
receita constantes do Projeto de Lei Orçamentária e da respect iva Lei
poderão considerar as desonerações fiscais que serão realizadas e
produzirão efeitos no exercicio de 2014.
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o projeto de lei orçamentária para 20 16 - PLOA 20 16 (PLN n° 7. de 2015
CN). ora em trami tação no Co ngresso Nac ional. por sua vez. é também exemp lo da
possibil idade de se considerar os efe itos das alte rações obje to de proposta legislat iva.

No caso. o PLOA 2016 inclui nas programações o tota l de R$ 121.4 bilhões
como fonte condicionada à aprovação da desvinculação de receitas (D RU). Tal receita
é objeto da PEC n° 87. de 20 15. Se a desvinculação não for aprovada. desfazem-se
todas as programações condicionadas a essa receita, substituindo-se as res pect ivas
fontes ou reduzindo dotações.

o denominado "Anexo V" das leis orçamentárias. que preveem as
ex pectativas de reajuste do funcionalismo e de cont ratação de pessoal. é basicam ente
elaborado com amparo em projetos de lei. mesmo quand o ainda não estejam
tramitand o no Congresso Nacional.

A j urisprudência tamb ém é nessa linha . Em situação semelhante. o Suprem o
Tribunal Federa l já teve a oportunidade de se manifestar. O part ido Democratas
questionou. no âmbito da ADI 3949-MC/DF 84

• a utili zação. na programação da
despesa, de fonte s condicionadas à aprovação de projetos de lei. A Suprema Corte
deixou ass im assentado. sob a Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

3. Consideração dos efeitos de propostas de alterações na
legislação tributária e das contribuições . inclusive quando se tratar de
desvinculação de receita, que sejam objeto de proposta de emenda
constitucional , de projeto de lei ou de medida provisória que esteja em
tramitação no Congresso Nacional, na estimativa das receitas do
Projeto de Lei Orçamentária de 2008 e da respectiva lei.

[...]

7. A previsão das alterações na legislação tributária deve basear
nos projetos legislativos em tramitação no Congresso Nacional.

8. Apesar da existência de termo final de vigência da CPMF e da
DRU (31 de dezembro de 2007), não seria exigivel outro
comportamento do Poder Executivo, na sua aprovação, que não o
de levar em consideração, na estimativa de receitas, os recursos
financeiros proveniente dessas receitas derivadas, as quais já
eram objeto de proposta de Emenda Constitucional (PEC na 50, de
2007). O princípio da universalidade em matéria orçamentária exige
que todas as receitas sejam prevista na lei orçamentária, sem
possibilidade de qualquer exclusão. (negritamos)

Portanto. não apenas pode. mas. como boa medida de adequ~
planeja mento dos gas tos. o ges tor deve levar em consideração. no seu plano de aç o.
os projetos de lei em tramitação legislativa. de modo a ter uma visão completa do ql
poder vir a arrecadar e exe cutar.

lU Rclatoria do Min istro Gilmar Mendes, dec isão do Plenário, ju lgamento em 14/08/2008.
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Enfim, como ponto centra l para apontar a irreg ularidade, haja vista a
intensidade e força das expres sões empregadas. a legou-se na fundamentação do
Parecer Prévio, que a Presidência da República teria afrontado também, por mei o do
Decreto n? 8.367, de 28/1 1/2014. o art. 11 8 da LDO 2014, que assim di spõe:

Art . 118. A execução da Lei Orçamentária de 2014 e dos créditos
adicionais obedecerá aos princlpios constitucionais da legalidade ,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração
pública federal, não podendo ser utilizada para influir na apreciação de
proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional.

Quanto à possível interferência nos trabalhos do Legis lativo. ac ima j á se viu
que não há qualquer evid ência de que tenha ocorrido, sa lvo a influ ência legítima
proporcionada pela base parlamentar de apoio ao Governo. Logo. o argumento não
tem consistência .

A propósit o. há de se apontar, no entanto. o equívoco do respeitoso Parecer.
ao confundir decreto de descontingenciamento com atos de execução da le i
orçamentária. Aquele. ato forma l, antecedente e praticado em inst ância política diversa
(a Presidência), disponib iliza genericamente programações/dotações para a execução.
enquanto estes. que são a tos materiai s específicos . subsequentes e praticados no
âmbito de cada órgão/min istério. corres~ondem a empenho, liquidação e pagamento.
verdade iros atos de execução da despesa 5. Não se confundem,

o decreto c itado é ato-condição '"', é prévio. que habilita os posteriores atos
de execução. Co mpete ao Chefe do Poder Executivo.

A execução é ato de gestão. que so me nte pode oco rrer após a regul ar
disponibilização das dotações por decreto (ou lei, conforme o caso) . É ato praticad o
pe lo gestor, pe lo ordenador de despesas, no âmbito de cada Mi nistério ou órgão. mas
não pelo Chefe do Poder Executivo. A execução obedece a normas pr óprias, inclusi ve
aos limites de contingenciamento.

Como se vê. a Presidenta somente praticou, legitimamente. o primeiro ato.
mesmo assi m condicionando sua eficácia à aprovação do PL em tramitação no
Congresso (art. 4°. cap ut). Previdente, j á estabeleceu também as con sequ ências da
não-aprovação do referido PLN (v. art. 4° do Decreto).

ALDO 2014 (art. 118) refere que a "execução " dos orçamentos e dos
créditos não pode ser usa da para influir na apreciação de proposições legislativas em
tramitação no Congresso Nacional; porém. no caso. não houve qua lquer ato executório

" V. art s. 58 a 65 da Lei n" 4.320, de 1964.

111> Para Hely Lopes Meirelles: "A to-condição: é todo aque le que se an tepõe a outro para permit ir a sua reali zação.
O ato-condição destina-se a remover UI11 obstác ulo à prát ica de certas atividades públicas ou parti cula res. para as
quais se exige a satisfação prévia de determinados requisitos" (op . cit. p. 166).
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praticado pela Chefe do Poder Executivo. que tão-somente abriu o crédito nos termos
previstos inclu sive na Lei n° 4.320, de 1964 (art. 42) e no art. 4° da LOA 20 14.

Por igual, não se enxerga qualqu er atentado à moralidade, pois a norm a foi
adotada conforme a lei, para fins previstos em lei c pela autoridade competent e, de
forma pública. transparente e motivad a. em relação à qual o Congresso Nacional. que
poderia (art. 49, X e XI, CF), nada disse.

o TC U não deveria desconsiderar a dinâmica da Administração, o dia-a-dia
do Chefe do Poder Executivo , as diversas decisões que tem de tomar, as inúm eras
situações que se lhe apresentam. para melhor aplicar os recursos públicos em prol do
interesse comum.

Nesse contexto, caem bem as palavras do ex-Ministro do STF Ca rlos
Max imiliano 87.

Todas as presunções militam a favor da validade de um ato,
legislativo ou executivo; portanto, se a incompetência, a falta de
jurisdição ou a inconstitucionalidade, em geral, não estão acima de
toda dúvida razoável, interpreta-se e resolve-se pela manutenção do
deliberado por qualquer dos três ramos em que se divide o Poder
Público. Entre duas exegeses possiveis, prefere-se a que não infirma
o ato de autoridade.

Mais adiante, aplicando-se per feitamente ao caso posto, arremata o

A prática constitucional longa e uniformemente aceita pelo Poder
Legislativo, ou pelo Executivo, tem mais valor para o intérprete do que
as especulações engenhosas dos espíritos concentrados . São estes,
quase sempre, amantes de teorias e ideias gerais, não habítuados a
encontrar dificuldades e resolvê-Ias a cada passo, na vida real, como
sucede aos homens de Estado, coagidos continuamente a adaptar a
letra da lei aos fatos inevitáveis.

Assim sendo. não se verifi ca como o envio de projeto de lei à deliberação
legis lativa, den tro da previsão constitucional. pode redundar em ofensa ao princíp io da
legalidade. O que ressa lta é j ustamente o contrário, porquanto ilegal seria o Chefe do
Executivo adotar medi das sem os cuidados que teve.

Nes sa toada. não aparenta imoral a vinculação, mediante decreto, da
amp liação dos limites de gas to à aprova ção de norm as pelo Parl amento, até porqu e ta
procedimento, como já visto, é usual e acolhido ano após ano no âmbito da LDO c a
LOA. Para nós, parece comprometimento e responsabilidade com a coisa p úblic .
Imoral seria autor izar a realização do gas to desconsiderand o a autorização legislati va.

" MAXIMIL1ANO, Carlos . Hermenêutica e aplicaç ão da direito. Rio de Ja neiro: forense, 15. ed .. 1995, p. 307 .
sa Op. cit ., p. 3 13.
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É certo que no Parlamento, para onde enviado o PLN n" 36, de 2014-CN,
causou certo alvoroço e surpresa, em razão da época do envio e da pretensão de alterar
a meta de superávit primário. Mas esse burburinho é próprio das casas legislativas.
onde imperam as disputas políticas. A matéria. apesa r disso, restou aprova da em
situação mais benéfica que a pretendida inicialmente.

Assim. restou incólume não apenas o art. 37 da Cons titu ição, mas também o
art. 118 da LDO 20 14, tanto porque a atuação da Chefe do Poder Executivo foi pública
e transparente, quant o porque não há qualquer registro pelo próprio TCU de que a
execução do orçamento (que ocorre no âmbito de cada órgão gestor) tenha sido
efetivamente utilizada para imoralmente aprovar qua lquer matéria no Congresso
Nacional.

A Lei decorrente do PLN n° 36 somente foi aprovada. como dito. no
encerramento do exercício. Fosse o gestor aguardar tal aprovação para, após isso.
adotar as providências necessárias à apl icação dos recursos. demonstraria inabi Iidade
administrativa, descaso com o planejamento.

A questão do contingenciamcnto, debatida pela Corte. foi discutida no
tópico que trata da "irregularidade" 12. No entanto, é conveniente sa lientar aqui. que.
se fosse viável contingenciar program ações naquela oportunidade. como exigiu a
Corte em seus argumentos. o PLN env iado ao Congresso não faria o menor sentido. O
PLN n° 36, de 20 14, certamente seg uiu ao Congresso por falta de condições
conjunturais de realizar limitação de empenho e pagamento seg undo a meta então
estabelecida.

Por fim, o apontamento em apreço deve ria ser enfrentado sob o prisma da
economicidade (art. 70. CF), porém tal ava liação inexis te no Parecer Prévio. Por outro
lado, não há registro de que o Tribunal tenha informado ao Poder Exeeutivo,
como deveria (art. 59, § 1°, IV, LRF), qualquer indício de irregularidade na gestão
orçamentária, no que tange aos fatos ora analisados, tampouco há informação de
qualquer lesão ou dano ao erário em decorrência da alegada irregularidad e.
Sendo ass im. a prese nte " irreg ularidade" sequer merece constar como "ressalva" nas
contas presidenciais de 2014.

3.3.9 Irregularidade 9 - Inscrição irregular em restos a pagar de R$ 1,367 bilhão
referentes a despesas do Programa Minha Casa Minha Vida

9. Inobservância do principio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição
Federal), dos pressupostos do planejamento , da transparên cia e da gestâo
fiscal responsável (art. 1°, §1°, da Lei Complementar 101/2000), bem como
dos arts. 36, caput, da Lei 4.320/1964, 35 e 67, caput, do Decreto
93.872/1986, em face da inscrição irregular em restos a pagar de R$ 1,367
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bilhão referentes a despesas do Programa Minha Casa Minha Vida no
exercícío de 2014 (itens 3.5.4.1 e 8.3).

Contextua lização do tópico

• iden tificação pe la unidade técnica: item 3.5.4. 1. págs.196/ 198.

• defesa (AGU)junto ao TCU (RAIO I-2015): págs. 53/63.

• aná lise das co ntrarrazões pela unidade técnica: item 8.3.2 .3 págs. 645/646.

• co nc lusão do Mini stro Relator: item 9.2.3, p ágs. 841/845.

• inclu são como irregularidade : item 9. pág. 15.

• defesa (AGU) j unto ao Cong resso: págs. 20/25.

Aná lise

o caso em apreço está totalmente integrado à " irregularida de r . supra
ana lisada. te ndo em vis ta a ag regação original reali zada pelo próprio Tribuna l de
Co ntas. Portanto, as co nclusõ es lá alcançadas se aplicam integralmente a es te
apontamen to . de mod o que a suposta " irregularidade" trat ada neste tópico se qu er deve
constar co mo " ressa lva" nas co ntas pres ide nc ia is.

3.3.10 Irrcgularidade 10 - Omissão de transações primárias deflcit árias da União na s
esta tís ticas dos resultados fiscais de 2014

10. Inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição
Federal), bem como dos pressupostos do planejamento, da transparêncía
e da gestão fiscal responsável (art. 1°, §1°, da Lei Complementar
101/2000), em face da omissão de transações primárias deficitárias da
União junto ao Banco do Brasil, ao BNDES e ao FGTS nas estatisticas dos
resultados fiscais de 2014 (itens 3.5.5.2 e 8.5).

Contcxtua lizaç ão do tópico

• identificação pel a unidade técnica: ite m 3.5.5.2, p ágs. 21 1/2 13 e 2 15.

• defesa (AGU) junto ao TCU (RAIO I -20 15): págs. 15/32.

• aná lise das contrarrazões pe la unidade técnica: item 8.5. págs. 689/7

• conclusão do Mi nistro Relator: item 9.2. I. págs. 829 /833 .

• inclusão como irregul aridade: item 10. pág. 14 .

• de fesa (AGU)junto ao Congresso: p ágs. 06/ 16.
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Análise

o caso em apreço está tota lmente intcgrado à "irregu laridade I" . supra
ana lisada. tendo em vista a agregação original real izada pelo próprio Tribunal dc
Contas. Portanto. as conclusões lá alcançadas se aplicam integra lmente a este
apontamento, de modo que a suposta " irregularidade" tratada neste tópico seq uer deve
constar como "ressalva" nas contas presidenciais.

3.3.11 Irregularidade II - edição do Decreto n° 8.197, de 2014, sem considerar a
manifestação do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

11. Edição do Decreto 8.197, de 20/2/2014, e alterações subsequentes, que
dispôs sobre a programação orçamentária e financeira e fixou o
cronograma mensal de desembolso para 2014, sem considerar a
manifestação do Ministério do Trabalho e Emprego quanto á elevação de
despesas primárias obrigatórias (Seguro Desemprego e Abono Salarial),
no valor de R$ 9,2 bilhões, e quanto á frustração de receitas primárias do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, no valor de R$ 5,3 bilhões, nos termos
do Ofício 35/2014/SE-MTE, de 17/2/2014, em desacordo com os arts. 80 e
90 da Lei Complementar 101 /2000 (item 8.7 do Relatório).

Contcxtualização do tópieo

• ident ificação pela unidade técnica: item 8, págs.582/585 .

• defesa (AGU) j unto ao TCU (RA/02-20 15): págs. 8/23.

• aná lise das contrarrazões pela unidade técnica: item 8.7.2 págs .762/766 .

• conclu são do Ministro Relator: item 9.2.9. págs. 854/856 .

• inclusão como irregu laridade: item I I. pág. 16.

• defesa (AGU) j unto ao Congresso: item 2.7, págs. 40/44.

Análise

o tópico sob aná lise cuida de irregularidade apontada pelo TCU no que diz
respeito a procedimento adotado pelo Poder Executivo de não considerar. nos
relatór ios de ava liação de receitas e despesas , informação apresentada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego - MTE (O ficio na 35/20 14/SE-MTE, de 17/02/20 14), que
registrava expectativa de aumento das despesas obrigatórias com seguro-desemprego e
abono salarial. no valor de R$ 9.2 bilhões. assim como estimat iva de frustração da
arrecadação das recei tas do PIS/PASE P. no valor de R$ 5.3 bi lhões .

Segundo o TCU, tal proce dimento culminou na realização de despesa
acima dos limites necessários para cumprimento da meta de superávit prim áric
inicialmente fixada, uma vez que o Decreto na 8. 197. de 20/2120 I4. e alterações
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posteriores. não promoveram o contingenc iamento necessano das despesas
discricionárias. fato que levou ao agravamento da situação fisca l da União .

As contrarrazões apresentadas pela AGU ao TCU (RA/02 -20 15. de
11 /09/2015) e também ao Congresso Nacional (RA/O 1-20 15. de 03/1 1/20 15).
argumentam. em síntese. que:

I. O pedido de suplementação orçamentária das verbas destinadas ao
pagamento do seg uro-desemprego e abono sa larial. formulado pelo MTE.
foi realizado em 17/0212014 e o Decreto na 8.197 foi ass inado em
20/0212014. As datas muito próxim as impossibil itaram que as
informa ções do MTE fossem consideradas quando da edição do Decreto;

11. A Administração tem todo o exercício financeiro para realizar as
suplementações orçamentárias necessárias. O fato de não ter
providenciado a suplementação no mês de fevereiro não configurou
qualquer irregularidade ou descumprimento da LRF;

UI. Durante o exercício. não houve prejuízo aos beneficiários do abono e nem
aos do seguro-desemprego. de modo que não há que se falar em dano. Ou
seja. não houve atraso. nem insufici ência de dotação orçamentária que
inviabili zassem o empenho das mesmas com a presteza necessária ao seu
pagamento;

IV. As inform ações do MTE sobre a elevação de despesas obrigató rias foram
consideradas. mas não eram as únicas informações das quais o Poder
Executivo dispunha. de modo que se somaram a outras informa ções
utilizadas nas projeções bimestrais;

V. Conforme a interpretação consagra da do art. 9° da LRF. ava liações
bimestrais de receita e despesa devem considerar uma situação
retrospectiva e pros pectiva do comportamento da receita e da despesa.
portanto. deve-se levar em consideração todas as informações disponíveis
quando da elaboração do Relatório de Ava liação de Receitas e Despesas . e
não apenas uma visão setorial:

VI. Em fevereiro de 2014 . havia intenção de alterações legislativas e dos
regulamentos do seg uro-desemprego e do abono salarial que alterariam a
necessid ade orçamentária e financeira para cobrir estas despesas. Como
foi noticiado e de forma transparente, os assuntos estavam em discussão
entre o governo e segmentos da sociedade civil, com reuniões important
em novemb ro de 20 13 e durante 2014 ;

VII. Pelas projeções das áreas técnic as da equipe económica. se implementada
tais medid as. a disponibilidade orçamentária seria mais do que suficiente
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para cobrir estas despesas, de modo que não era necessária a edição de
decreto para abertura de crédito suplementar. naquel a oportunidade:

VIII. O próprio MTE, em setembro de 2014, proje tava, para o ano, geração
líquida de emprego da ordem de um milhão de postos, com perspectiva
positivas para o segundo semestre daquel e ano. Todavia, em razão das
mudanças no cenário macroecon ômico, as projeções não se confirmaram e
o resultado final do ano foi de apenas 623 mil vagas;

IX. A despesa decorrente do seguro-desemprego é variável e se encontra
diretamente relacionada ao nível de emprego e da rotatividade dos
trabalhadores empregados. Houve crescimento significativo no pagamento
do seguro-desemprego do pescador artesanal, em torno de 26%, sem
razões apa rentes para tal:

X. Quanto à frustração de receitas primárias do FAT, no montante de R$ 5.3
bilhões, registra que a frustração ou excesso de arreeadação de receitas em
relação aos valores previstos na LOA durante o exercício são ocorrências
rotineiras, dado que a estimativa é feita mais de um ano antes da execução,
e depe nde do cenário macroeconômico de curto prazo; e

XI. Após o levantamento das informações relativas às receita s em setembro e
novembro de 2014 , foram apuradas as reais necessidades de aj ustes nas
fontes de financiamento do FAT e realizadas as trocas de fontes e
suplementações de dotações necessárias.

Em resposta às contrarrazões. o Te U assevera que:

I. Além do pedido inicial (Oficio n° 35/20l4/S E-MTE, de 17/0212014) ) o
MTE encam inhou outros exped ientes à Secretaria de Orçamento Federal 
SOF, info rmando a necessidade de suplementação orçamentária, caso do
Oficio 209/20l4/SE-MTE. de 05108/2014. e do Oficio n° 254/2014/SE
MTE. de 08/09/2014, nos valores de R$ 8,8 bi e R$ 13.3 bi.
respectivamente. Mesmo ass im, os Relató rios de Avaliação de Receitas e
Despesas do 1° ao 4° Bimestre, publicados nos meses de março, maio,
julho e setembro. mantiveram as projeções originais da Lei Orçamentária
Anual;

11. A SOF encaminhou ao MTE, por mensagem eletrônica. solicitação de
projeção de despesas obrigatórias do FAT em 21 /0\ /2014. Em resposta, o
MTE enviou à SOF as projeções das despesas obrigatórias do FAT
relativas a seguro-desemprego e abono salarial em 12/2/2014, o qu
evidencia que o Poder Executivo manteve. no Decret o n° 8.197/20 14.
va lor inicial mente previsto na LOA referente às referidas despesas
obr igatórias do FAT, não por falta de tempo para apreciar a solicitação do
MT E, tendo em vista que o valor atualizado das despesas com abono
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salarial e seguro-desemprego foi informado à SOF em 12/2/2014, sendo
que o decreto é do dia 20/2/2014;

111. O indicio de irregularidade levantado não está relacionado ao momento da
efetiva suplementação orçamentária, mas sim ao fato de o reconhecimento
da necessidade de ajuste nas projeções das despesas com abono e seguro
desemprego ter sido realizado apenas em novembro/20 14, por ocasião da
publicação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 5°
bimestre, mesmo diante dos três oficios encaminhados pelo MTE em
17/02/2014, em 05/08 /2014 e em 08/09/2014. Para o TCU. a omissão
transmitiu uma falsa impressão da situação fiscal do Governo Federal, de
modo a ocultar a real necessidade de contingenciamento. Desse modo. a
situação fiscal teria ficado ainda mais deteriorada, o que culminou na
realização de um resultado primário deficitário de R$ 22,4 bilhões em
2014;

IV. Afirma ser notório que a mera intenção de diminuir uma despesa não é
suficiente para que se incorpore tal redução nas projeções do exercicio.
Esse argumento atentaria contra o § 1°. art. I° da LRF. o qual trata da
importância de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas. Admitir essa prática seria uma afronta ao
princípio da prudência, visto que, de acordo com esse raciocínio, poderia o
gestor deixar de prever uma despesa obrigatória com base na intenção de
que essa despesa fosse reduzida futuramente; conclui que, enquanto não
fossem aprovadas as alterações legislativas que impactariam no montante
dessas despesas, "o parâmetro para a tomada de decisão deveria ser a
norma que estava em vigor" (p. 763);

V. Entende que é certo que as estimativas de despesas devem considerar uma
análise conjunta. e não apenas setorial das necessidades, entretanto, não há
na peça de defesa indicação de qualquer ação que justifique a previsão de
despesas obrigatórias do FAT já considerando o impacto de eventual
implementação de medidas que diminuiriam o montante das referidas
despesas; e

VI. O resultado da gestão, marcada por reiteradas omissões quanto às
projeções atualizadas do próprio MTE, ao longo de todo o exercício,
contribuiu para que o montante de despesas discricionárias
contingenciadas no inicio do ano, por ocasião dos Decretos n° 8.197/2014
(Programação Financeira) e n° 8.216/2014 (avaliação do I ° bimestre)
ficasse aquém do necessário.

Dessa breve síntese dos argumentos. percebe-se que o questionamento
levantado pelo TCU está centrado na omissão, por parte do Poder Executivo, em
demonstrar. nos relatórios bimestrais de Avaliação de Receitas e Despesas. a
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expectativa de aumento de gastos com abono e seguro-desemprego e de frustração da s
receitas do PIS/PASEP informada pelo MTE. Em decorrência. não teria sido
prom ovid o o necessário contingc nc iamcnto das despesas disc ricionárias, o que teria
deteriorado ainda mai s a situação fiscal da União no exercício de 20 14.

Inicialmente. não custa rem emorar que o orçamento é um instrumento de
planejamento e. co mo ta l, está sujeito a variações durante sua execução em face do
descortinamento do ce nário econô mico real. Sendo ass im, é natural qu e, durante o
exercício financeiro, ocorram alte rações nos valores inici almente projetados. Por essa
razão, o art. 9° da LRF determina que, bimestralmente, deve ser ana lisado o
co mportamento da rece ita. Caso haja expectat iva de que a reali zaç ão desta não
comportará o cumprime nto das metas de superávit. deverá ser promovida a limitação
de empe nho e movimentação financeira, segundo os crité rios estabelecidos nas leis de
diretrizes orçamentárias.

A publiciza ção da an álise bimestral do co mportame nto da rece ita. como
tamb ém da despesa, ocorre por meio do Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas. Nel e são dem onstradas as proj eções de rece itas e despesas atua lizadas, o
que permite o acompanhamento das mudanças oco rridas no ce nário eco nômico ao
longo do exercício financeiro. Com base em tal acompanhamento, devem ser tornad as
as medidas necess árias para promoção do equi líbrio fiscal.

o referido Relatório bimestral é elaborado so b a coordenação técn ica da
Secretaria de Orç amento Fede ra l - SOF, órgão vinculado no Ministér io do
Planejamento, Orça me nto e Gestão - MP OG , juntament e com o Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estnta is/M POG, a Secretaria do Tesouro
Nac iona l/Ml-, a Secretaria da Receita Federal do Brasil/MF e a Secretaria de Política
Econô mica/M F89.

Nesse cen ário, verifica -se que a irregularidade apo ntada pelo TCU tem.
co mo pressupostos, dois argument os cent rai s:

I. conduta omiss iva dos órgãos téc nicos do Pode r Executivo ao não
considerarem . nas ava liações bimestrais. a informação apresentada pe lo
MTE, que apontava expectativa de aume nto das despesas obrigatórias com
seguro -desemprego e abono salaria l e redução de receitas do PIS/P ASEP; e

11. improcedênc ia das a legações aprese ntados pela de fesa no sentido de que as
decisões foram tornadas com base nas negociaç ões então empreendidns ]
para aprovação de novas regras para o pagamento dos benefícios socia is
Para o TCU. "a mera intenção de diminuir uma despesa não é sufic iente
para que se incorpore tal redução nas projeções do exercício. tal prática

IN Relatórios disponíveis em:
http ://www.p lanc jamcnto.gov .br/sec retar ias/up load/Arquivos/sofl rclatorio avaliacao/ 140325 rclat aval iacao
bimestre 20 14x.pd r. Acesso em 20/11/2015
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atenta contra o § 1°. art. I° da LRF. o qual trata da importânci a de prevenir
riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públ icas"
(p. S06).

A classi ficação de uma conduta como omissiva pressupõe que o ges tor
deixou de ag ir de oficio ou de cumprir determ inação expressa em lei ou regulamento.
Não parece ser este o caso. pois os órgãos responsáveis pe la elaboração dos boletins
bimestrais. especificamente a SOF/MPOG e a STN/M F, na condiç ão de órgãos
centrais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Adm inistração
Financeira Federal. nos term os estabelecidos na Lei n° 10.I SO. de 200 I. não estava m
obrigados a aco lher. senão como subsidio, as informações prestadas pelo MTE.

No dizer da AGU. as informaç ões foram consideradas. mas não eram as
únicas das quais o Poder Executivo dispunha, de forma que a visão setorial (do MTE)
não poderia se sobrepor à visão do conj unto de receitas e despesas tratado no relatório
bimes tral.

É de se ver que, em matéria orçamentária e financeira , compete aos
referidos órgãos centrais coordenar, consolidar. supervisionar, estabelecer normas.
realizar estudos e pesquisas e acompanhar e avaliar a execução orçamentária e
financeira dos orçamentos federai s. zelar pelo equilíbrio financeiro e elaborar a
programação financeira do Tesouro Nacional. entre muita s outras competências
relacionadas, nos exatos term os estabelecidos pelos arts. SOe 12 da Lei n° IO.ISO, de
20019°.

'Kl "Ar t. 82 Co mpete às unidades responsávei s pe las atividades de orç amento:

I • coordenar, co nso lidar e supervisionar a elaboração dos projetos da lei de diretri zes orçamentárias e da lei
orçamentária da União, co mpreendendo os orçamentos fiscal. da seg uridade social e de investimento das
empresas estatai s:
11 - estabelece r normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orça mentos fede ra is.
harm oni zand o-os co m o plano plurianual ;
111 - real izar estudos e pesqui sas conc ernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoa mento do processo
orçamentário federal;
IV - aco mpanhar e avaliar a execução orça mentária e financei ra. sem prejuízo da competência atr ibuída a outros
órgãos:
V - es tabe lecer c lass ificações orça mentárias. tendo em vista as necessidades de sua harmonizaç ão co m o
planej amento e o co ntro le;
VI - propor medidas que objetivem a con solidação das informaç ões orçamentárias das div ersas es feras de
governo .

Ar" 12. Compete às unidades responsávei s pe las atividades do Sistema de Administraçã o Financeira Federal :
I - ze lar pelo equi líbrio financeiro do Te souro Nacional;
II - administrar os haveres financeiros e mobil iários do Tesouro Nacional;
111 - e laborar a programação financei ra do Teso uro Naciona l. gerenciar a Conta Únic a do Te souro Naciona l e
subsidiar a formulação da po lítica de financia mento da despesa pública;
IV - geri r a dívida púb lica mob iliária fede ra l e a dív ida externa de respo nsabi lidade do Tesouro Naciona l;
V - contro lar a dívida decorrente de operações de crédito de responsa bilidade . d ireta e indir eta, do Tc sou r
Naciona l;
VI - ad ministra r as operações de crédito sob a respo nsab ilidade do Tesouro Naciona l;
VII - manter co ntro le dos compromissos que onere m. d ireta ou indiretam ente, a União junto a entidades ou
organ ismo s internacionais;
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Anote-se que. no caso concre to. não se está a falar em neg ligência. silêncio
da Administração ou omissão de agir para a defesa do interesse público. A pretensa
conduta omiss iva estaria relacionada à não incorporação. nas projeções orça mentárias.
dos dados fornecidos pelo MTE.

No ponto. resta claro que o órgão centra l não só solicitou a manifestação do
MTE (email de 2 1/01/20 14). mas que. após receber as inform ações. optou por manter
as projeções constantes da LOA. Informou tal decisão ao MTE, por meio do Ofici o
9/S0 F/MP, de 21/0312014. registrando. contudo. que. caso houvesse majoração das
referidas despesas. aquela Secretaria adotari a as providências cabíveis para as
suplementações devidas.

o resultado da avaliação das receitas e despesas feita pelos órgãos centrais.
os parâmetros utilizados e as memóri as de cálculo que motivaram e fundamentaram a
decisão então tomada constam do próprio relatório do I° bimestre de 20 14. de
20103/20 I4.

Com isso. a tese de que a conduta dos órgãos foi omiss iva por não acolher
as informações prestadas por uma unidade setorial não deve ser acolhid a. pois
derrogaria integralmente a organi zação sistêrn ica administrativa. hierá rquic a e
especializada concebida para a Administração Pública Federa l pela Lei n° 10.1 80. de
200 1.

Nesse caso. abriria um leque inlinito para os mais diversos questionamentos
e intervenções de outros órgãos e ministérios. em razão da multiplicidade de fontes de
informações que afetam diferentemente as proj eções de rece itas e despesas públicas. O
resultado seria a confusão, a controvérsi a generalizada e a anulação do papel e das
competências dos órgãos centrais, em razão de interferências e requ erimentos dos
demai s órgãos.

O segundo argumento central do TCU . para fundamen tar a irregularidade. é
que não poderiam os órgãos técnicos terem baseado sua decisão nas medidas e
negociações então em curso ou na .. mera intenção" dc reduzir despesas. conforme
alegado pela AGU. Para a Corte de Contas esse argumento atentaria contra o § 1°. art.
1°. LRF. o qual trata da importância de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de
afetar o equilibrio das contas públicas (p. 763) .

Também neste caso não nos parece correta a conclusão do Tribunal. Não há
nenhuma vedação legal para condicionar a elaboração ou execução orçamentária à
aprovação de propostas legislativas ou de outras medidas eventualmente em curso no
âmbito da Administração ou do Poder Legislativo.

VIII - ed itar normas sobre a programação finance ira e a execução orça mentária e financeira . bem co mo
promover o aco mpanhamento. a sistematização e a padronização da execução da despesa públ ica:

IX - promover a integração com os demais Poderes c esferas de governo em assuntos de adm inistração c
programação financeira."
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Essa prática. na verdade. é corriqueira e necessária. pois uma programação
escorrei ta deve considerar os possíveis impactos de futuras normas, seja de aumento
seja de redução de receita ou de despesa. Aliás. essa é a justificativa e importância do
planejamento e dos orçamentos. haja vista que em ambos os casos trabalha-se com
cenários e projeções, de modo a prevenir riscos e antever soluções.

o gestor não pode e nem deve ficar alheio a eventos futuros. com razoável
probabilidade de concretização. em respeito ao planejamento e ao princípio da
universalidade orçamentária (art. 2°. Lei n° 4.320. de 1964). Não custa lembrar que os
orçamentos públicos são elaborados considerando. senão, estimativas de arrecadação e
de despesa!

Tanto é assim que. segundo os argumentos desenvolvidos na
" irregular idade" 8, as próprias leis de diretrizes orçamentárias trazem orientação no
sentido de que os efeitos de propostas de a lterações na leg islação tributária devem se r
con siderados tanto na elaboração dos projetos de leis orçamentárias quanto na própria
lei (v. art. 96, da LDO 2014)

Assina le-se que a expectativa de alteração na legislação do seguro
desemprego e do abono salarial foi afinal viabilizada em 30/12/2014. co m a edição das
Medidas Provisórias n° 664/20 14 e 665/2014, quando então passou a ser efetiva a
almejada redução de gastos.

À vis ta do exposto, o fato de o Poder Executivo ter orientado a
programação orçamentária e finance ira tomando por base cenário decorrente de
possivel mudança das regras re lativas aos custos de beneficios sociais não constitui.
por si só. nenhuma irregularidade. não atenta contra o § 1°. art. 1o da LRF. como quer
o Tribunal. e está absolutamente em consonância com procedimentos usualmente
adotados para a gestão orçamentária e financeira.

Considerar o efeito de eventos futuros. sejam eles decorren tes de alteração
da legislação tributária ou de regras que repercutem nas receitas ou despesas públicas.
revela-se. assim. medida adequada ao planejamento dos gastos e ao plano de ação de
cada gestor para executar as políticas púb licas sob sua responsabilidade.

Em consequ ência, tem-se que as razões invocadas pelo Tribunal para
apontar a irregularidade sob análise como grave e capaz de ensejar a rejeição das
contas da Presidenta da República não encontram respaldo na legislação vigente nem
nas práticas de planejamento da Admin istração. razão pela qual não deve ser aco lhida
pelo Congresso Nacional.

Com isto. não estamos corroborando todos os critérios adotados pe lo Pod
Executivo para planejar e exeeutar os orçamentos ou afirmando que estejam isen tos de
críticas e da necessidade de serem aperfeiçoa dos. à luz dos princípios de transparência,
prudência e prevenção de riscos. veiculados pela LRF.
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Com efeito. são notórios os debates sobre o assunto promovidos por esta
Comissão nas audiências públicas. previstas para realização nos meses de maio.
setembro c fevereiro de cada ano. nos termos § 4° do art. 9° da LRF. Nessa
oportunidade. os representantes do Poder Executivo devem demonstrar e avaliar o
cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre.

Registre-se. ainda. que as Consultorias de Orçamento e Fisca lização
Financeira do Congresso Nacional têm apontado falhas e excessos de otimismo na
elaboração dos cenários macroeconômicos do País. base para as projeções de receitas e
despesas públicas. Confi ra-se, por exempl o. o contido na Nota Téc nica n° 1712014
COrF. de 10/11 /2014, disponível na página eletrônica da CMO'!I :

1- CENÁRIO MACROECONÔMICO PARA 2014 E 2015

1. Parâmetros superados. A proposta orçamentária
chega ao Congresso sujeita ás criticas que se tornaram comuns:
subestima a inflação e superestima o crescimento real deste ano
e do próximo. Outras hipóteses estão desatualizadas.

2. Expectativas positivas. As hipóteses de
comportamento dos vários indicadores econômicos em
demonstrativos produzidos pelo governo para atender a LRF e
acompanhar os projetos de lei do ciclo orçamentário servem
também ao Executivo para disseminar expectativas posit ivas. O
aspecto desfavorável desse otimismo é que, com base nele,
fazem-se estimat ivas de receitas e de despesas que podem não
refletir a situação das contas públicas . Chamam a atenção na
Tabela a seguir e no Gráfico da próxima página como têm sido
discrepantes as hipóteses da lei orçamentária com o realizado
(reestimado, no caso de 2014) e o otimismo em queda uanto
ao PIS depois do recorde de crescimento recente , d 2010
(pouco mais de 7,5%).

91 Disponível em: http ://www2.camara .lcg.br/at ividadc-legi slativa/orcamcntobrasiJlcstudos/20 14/NT 17 14.rdr.
Acesso em 20/1 J/20 J5
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No que diz respeito especificamente às despe sas relacionadas ao seguro
desemprego e ao abono salarial, verifica-se que não é incomum diferença entre o valor
inicialmente projetado e aquele executado ao final do exercício. Em 20 14, essa
diferença roi de 20.6%. somente inferior àquela observada no exercício de 2006. que
foi de 25.0%. A tabela seguinte demonstra esse fato no período de 2004 a 20 14.

DESI' ESAS COM SEGU RO-DESE M l'ltEGO E A 80NO SA L A RIA L

R$ em bilhões - Valores nominais

Ano PI.OA {a} Dotação Inicial (h) Autoriza do (c) Liquidado (d)

211114 9. 10 9.J0 9.77 9.47

Variação do Autorizado
Pago (e) em relação à Dotação

Inicia l

9.36 4.1%

I)I.()A: Projeto de Lei Orçamentár ia Anual

FOl1 le: SIAFI/ I'ROIJASEN

211115

2006

211117

211118

2009

2010

21111

20 12

21113

211 14

111.6 1

11.93

15.611

19. 13

24.35

28 .80

30.09

39.58

411.05

42.99

10.61

11.93

15.60

19.34

24.35

28.80

30.09

39.58

40.3 1

42.99

11.46

14.94

18.113

21. 17

27.98

29.23

35.31

40.26

46.75

5 1.84

11.38

14.9 I

17.96

20.69

27.14

29.20

34. 17

39.95

46.56

5 1.83

11.37

14.75

17.83

20.28

26 .85

29.20

34. 17

39.55

44.81

50.68

7.3%

25J)%

15.1%

7.0%

1104%

IA %

13.6%

0.9%

15.5 Vo

20.lh<.
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o que chama a atenção no exercício de 2014 é que a correção nas dotações
somente foi realizada a partir do mês de outubro daquele ano, ou seja. um ano depois
de iniciadas as negociações para alteração das regras "legais e gere nciais" de
pagamento dos beneficios sociais. que teriam iniciado em 3 1/10/20 13. conforme
informado pela AGU (RAIO 1-20 15. n. 49).

Naquela oportunidade (outubro/20 14). era certo que o impacto das
mudanças das regras nas despesas do exercício. se afinal aprovadas. seria apenas
residual, pois já havia transcorrido a maior parte do ano sem a aprovação das
mudanças legislati vas pretendidas. Essa demora em ajus tar as programações
orçamentár ias de modo a torná-Ias mais consentâneas com a realidade das negociações
então em andamento indica. sem dúvidas. a necessidade de aperfeiçoamento da
metodologia e das práticas adotadas pelo Executivo na gestão financeira c
orçamentár ia.

À vista de todo o exposto. c para efe ito exclusivo da irregularidade
apontada pelo TCU ora sob análise, é forçoso concluir que os órgãos centrais
responsáveis pela avaliação bime stral de receit as e despesas (SO F c STN) não são
obrigados a aco lher. em seus estudos. informações prestadas. a título de subsídio. por
outros órgãos e entidades da Administração. É razoavelmente crista lino que. se a SOF
e a STN fossem obrigados a incluir deman das ou projeções de outros setores. sua
competência para a questão seria anulada. além do que perder-se-ia a confiabilidade
dos cálcul os alcançados.

Da mesma forma. não há nenhuma ilega lidade no fato de se considerar. nas
projeções de receitas c despesas. o impacto de eventuais mudanças legislativas em
estudo ou em tramitação no âmbito do Congresso Nacio nal. Pelo contrário. trata -se de
procedimento usual e previsto na legislação. como visto acima.

Com isso. a irregu laridade apontada pelo TCU e examinada neste tópico
não deve ser aco lhida pe lo Congresso Nacional. ainda que como "ressalva", tendo em
vista que os órgãos técnicos do Poder Executivo atuaram dentro de suas compe tências
legais e regim entai s.

3.3.12 Irregularidade 12 - Aber tura de crédito suplementar incompatível com a
obtenção da meta de resultado primário

12. Abertura de créditos suplementares , entre 5/11 /2014 e 14/12/2014, por
meio dos Decretos Não Numerados 14028, 14029, 14041, 14042, 14060,
14062 e 14063, incompatíveis com a obtenção da meta de resultad
primário então vigente, em desacordo com o art. 4° da Lei Orçamentária
Anual de 2014, infringindo por consequência , o art. 167, inciso V, da
Constituição Federal (item 8.8 do Relatório).
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Contextual ização do tóp ico

• identificação por Membro do MP e por Ministro Substituto: págs. 584/879.

• despacho do Ministro Relator, para a manifestação presidencial: item 17.1.2,
págs . 879/880.

• defesa (AGU) junto ao TCU (RA /02 -20 15): págs. 23/36.

• análise pela unidade técnica: item 8.8, págs. 7671784.

• conclusão do Ministro Relator: item 9.2. IO, págs. 856/859.

• inclusão como irregularidade: item 12, pág . 16.

• defesa (AGU) junto ao Congresso : págs. 43/47.

Análise

Antes da definição como "irregularidade", o presente apontamento era mais
abrangente. Versava também sobre a possibilidade de abertu ra de crédito com amparo
em fonte vinculada oriunda de excesso de arrecadação ou de superávit financeiro.
Fora tratado no item 17.1.2 de "despacho" do Re lator, para ciência e manifestação da
Senhora Presidenta da República, nos seguintes termos:

17.1 .2. Abertura de créditos suplementares, entre 5/11/2014 e
14/12/2014. por meio dos Decretos Não Numerados 14028, 14029,
14041, 14042, 14060, 14062 e 14063, incompativeis com a obtenção
da meta de resultado primário então vigente, em desacordo com o art.
4° da Lei Orçamentária Anual de 2014, infringindo por consequência, o
art. 167, inc. V da Constituição Federal, e com a estrita vinculação
dos recursos oriundos de excesso de arrecadação ou de
superávit financeiro, contrariando o parágrafo ún ico do art. 8° da
Lei de Responsabilidade Fiscal. (negritamos)

Convencendo-se o ilustre Relator, e nisso o acompanhou o Tribunal, de que
a questão das fontes vinculadas demandava exame mais aprofundado, resolveu
restringir a irregularidade ora em estudo somente à possível incompatibilidade da
abertura de crédito com a obtenção da meta de resultado primário (fls . 857 e 859).

A questão objeto da irregularidade não demanda análise aprofundada.
Restringe-se a dirimir se a "abertura" dos créditos mencionados era incompatível com
a obtenção da meta de resultado pr imário então vigente e se estava em desacordo com
o art. 4° da LOA 2014 (Lei n° 12.952, de 2014). Se contrariasse a LOA 2014, norma
onde se autoriza a abertura, consequentemente, contrariaria o inciso V do art. 167 da
Constituição Federal, pela ausência de autorização legislativa prévia.

Veja-se que o apontamento não discute o teor dos créditos, mas tão somente
a "abertura" deles .
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De imediato. assegura-se que o mc ro ato de "a bertura" de um créd ito. ainda
que com amparo em excesso de arrecadação. não é inçompatível com a obte nção da
meta de resultado primário. A abertura de crédito sequer tem rela ção direta com a
obtenção dessas metas. Portanto, não há nesse fa to q ualq ue r a fron ta ao art. 4° da
LOA 20 14, menos a inda à Constitu ição.

Antes de ass entar nossas razões para essa conclusão. faz se oportuna uma
breve digressão quanto à possível obrigatoriedade de atin gimento bimestral , ou mesm o
anual. das metas fiscais , mediante a prática do eontingenciamento de dotaçõe s
orçamentárias. ante o conjunto de normas que rege a execução do orçame nto e a
condução dos governos em face do interesse público.

Dos contingenciamentos e do atingimento das metas fiscais

É necessário reforçar a correta e meritória preocupação do Tribuna l com o
alcance das met as de resultado estabelecidas e a defesa, enfim, da LRF.

Não se pod e contestar o entendimento da Cor te de que os governos devem
se conduzir com responsabilidade fiscal, de que devem estar sempre conciliando as
despesas com n arrecadação das recei tas e de que esse procedimento deve restar
tran sparente o tempo todo.

Como as fontes são tini tas, os gastos preci sam se co nter nessa fin itudc.
mantendo o necessário equilíbrio entre ambos. sob pena de desorgani zar o setor
públ ico e afetar o próprio equ ilíbrio econômico, com eleitos danosos para toda a
sociedade.

A LRF foi um marco na legislação brasileira, e por ISSO detém evi dente
respaldo popular, não apenas por ser instrumento de forte apoi o ao contro le.
fiscalização e transparência dos gastos. mas também e especialmente por balizar a
conduta de administrações despreocupadas com o equilíbrio entre o que se gas ta e o
que se arrecada.

É oportuno trazer a lume o registro histórico de Aliomar l3aleeiro92
• sobre a

anterior desorganiza ção das co ntas públicas em nosso Pa ís:

Em 83 exercícios entre 1890 e 1973, no Brasil , houve superávit
em 15 e déficit nos outros 68. Não é dificil demonstrar que, pelo
menos em alguns, esse superávit está longe da realidade, porque
corresponde a dívídas protelada s.

92 BALE EIRO. Aliomar. Uma introduç ão ti ciência das finan ças. 18. cd. rev. c atual. por Hugo de Bn t

Machado Segundo. Rio de Janeiro; Forense. 2012 . p. 541. Em nota de rodapé, o autor esclarece que o superávit
de 1973 foi alcançado depois de 20 anos seguidos de déficits (desde 1952) e que tal superávit se manteve pelo
menos até 1978. Comparat ivamente, menciona, embora sem precisar datas. que nos Estados Unidos. em 163
anos de vida polít ica intensa e grande progresso, 95 registram equilíbr io e 67 d éfic its: porém, nos últimos 24
anos, 21 teriam sido de ficitários.
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Nos registros da Secretaria do Tesou ro Nacional '", é possível observar que
maior cu idado em manter o equilíbrio das contas públ icas se instalou após a
redemocratizaç ão. Co nforme aqueles registros, no período de 1995 a 2000, houve
d éficit apenas no exerc ício de 1997 (R$ 2,37 bilhões).

Com base nos mesmos registros , veri fica-se que essa vigilância fiscal se
acentuou após a aprovação da LRF, pois o únic o exerctcio'", após 2000, em que se
registra déficit95 é justamente 20 14 (R$ 20,4 7 bilhões).

Ass im, deve-se reconh ecer, a LRF é um marc o que merece seu espaço, e
prest ígio , na condução dos negócios públic os. Foi na vigência desta Lei que o pais
subiu seu conceito nas agências internacionais de análises de risco, obtendo o grau de
. . 96mvestnnento .

No entanto, há de se convir, as preocupações dos gov ernantes não se
restringem ao aspec to fiscal. Pesam tamb ém sobre quem administra a Nação a
estabi lidade econôm ica, a responsabilidade social, a distribuição de renda, o equil íbrio
reg ional, o cumprimento de compromissos previamente firmados, a manutenção do
nível de empregos, a segurança interna e externa, a estabilidade política, e todos os
mú ltiplos desdobramentos daí decorrentes.

Logo, é preciso ter parcim ônia no controle da aplicação dessa norm a. até
porqu e as meta s fiscais não são um dogma, não são um fim em si mesmas! O alcance
das metas é necessár io na medid a em que atenda a um equilíbrio maior, que não aquele
de finido para o curto ou curtíssimo prazo, de um bimestre ou um exercício financeiro.
De nada adianta o equilíbrio fiscal em detrimento da fal ência da paz soci al, por
exemplo. Déficit momentâneo não significa nece ssariamente desbalanceam ento
duradouro. este sim a ser combatido.

Desse modo, não se pode ter a responsabilidade fiscal fora de um conjunto
de responsabilidades e fora de um contexto . De outra maneira: o equilíbrio financeiro
inoportuno e a qualquer custo pode redundar em maiores desequilíbrios. inclu sive
financeiros.

93 http://www.tcsouro.fàzcllda.gov.br/ - acesso em 20/ 11/20 15.

"O atingimento das metas após 2000. com regi stro de super ávits, não necessariamente cumpriu a totalidade do
propósito da LRr manifestado pe las metas fixadas nas LDOs, pois apenas no exerc ício de 2004 deixou-se de
ampliar o estoque de restos a pagar. Como soa c laro, embora as despesa s inscritas em restos a pagar nã
impactcm as metas do exercí cio da inscrição, representam obrigação a se r cumprida nos exercíc ios seguinte
(são dívidas postergadas). Nesse sentido, o montante da meta realizado não representou efet iva economia d
recursos, havendo que se desconsiderar do valor apurado a parce la do gasto que restou para ser paga em
exercícios futuros, com a possíve l finalidade de que se ating isse m as metas fiscai s do presente.

')5 Seg undo o critério "abaixo da linha", aferido pe lo Banco Central.

'>6 O grau de investimento foi perdido, lamentavelmente, no último dia 16, por deci são da segunda agênc ia. a
Fitch (a propósito: http://el .globo.com/econom iaJnoticia/20 I5112/fi tch-tira-grau-dc-investimcnto-do-brasi1.l1 tmI
- acesso em 21/12/20 15)
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Nessa linha de racioc ínio. parece exacerbado. com o devido respeito. o
entendimento manifestado no Parecer Prévi o. segundo o qual a admi nistração teria que
necessariam ente se encontrar em equilíbrio com suas contas em cada "bimes tre". quc
em cada bimestre deveria ter feito limitações nas programações. por ser ato
determ inado na LRF. se m qualquer es paço para rev isões e ajustes no decorrer do
exercício das metas inic ia lmente planejadas.

A LRF. apesar de rígid a e intensa ao buscar o equi líbrio fiscal. não nos
parece que prop õe tama nho exagero. tamp ouco isso seria sempre poss ível. Tal Le i. a
despei to de sua import ância, não poderia ser interpretada de modo isolado no
ordenament o jurídico.

o contingenc iame nto não é neut ro: impl ica deixar de cumprir outras
res ponsabilidades. igua lmente ass umidas no âmbito dos orça me ntos. muitas também
lixadas sob a form a de metas e aprovadas soberaname nte pelo Parlamento. Neste
últ imo caso. até mesm o fixadas na própri a Ca rta Política (v.g.. arts. 6°. 2 L 23. 144.
194.1 95 e 2 15).

Nesse quadro, parece evidente que a observância da legalidade na execução
orç amentár ia não se resume ao artigo es pecí fico da LDO que estabelec e uma meta
fisca l anua l a ser perseguida pelo gestor, mas a todo o conjunto normativo que ordena
a execução orça me ntá ria .

Portanto, a exigência incondicional do alcance de metas de superávit.
especialmente em cada bimestre. não só descon sidera tais comprom issos. mas anula as
principais funç ões do estado. quais sej am. fom ent ar a estabi lidade econômica e a
geração de empregos, garantir o desenvolvimento naci onal. erradicar a pobreza. a
marginalização e reduzir as desi gualdades sociais e regionais (C F. art. 3°).

Não é funci onal estabelecer que a administração nunca des lanche em sua
rrussao de ofertar políticas públicas. na medida em qu e a cada dois meses as
expectativas sobre contingenciamentos inibem a produção administra tiva. o sueesso da
gestão . o eumprime nto das funções estatais.

o indicativo de frus tração de receitas ou aumento de despesas em um
bimestre, por si só, não é suficiente para que a Administração interrompa a execução
de programas pri oritári os ou adote medidas para rever as metas fiscais fixadas para
todo o exerc ício, sem antes ana lisar e pond erar toda a conjuntura econ ôm ica proj etada
para o período co ns iderado e os impact os que a interrupção pode trazer para a
soc iedade.

Caso contrário. nesse desenh o de aferições e bloque ios bimestrais.
ce rteza para o gestor atuar so me nte se apresentaria no encerramento do exercício.
quand o definido o total da limit açã o necessária. porém já se m tempo hábil para
realizações ! Esse tipo de raciocin io parece ignorar o princípio da continuidade do
serv iço público (art. 175, IV. CF. combinado eo m o art. 6° da Lei 8.987 . de 1995).
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A interp retação e. consequentemente, a aplicação da lei exigem
razoabilidade. Nos anos de estabilidade ou cresci mento econômico. o atendimento das
regras de equilíbrio prescritas na LRF não ofereceria di ficu ldades, porqu anto bastaria
cumpri r os programas e as metas equacionados nos orçamentos, vez que as receitas
estariam em tese asseguradas. Não haveria razão para descumprimento de metas.
especialmente as de obtenção de superávit. pois assegurados estaria m tam bém os
demais compromissos orçados.

Como exemplo prát ico. tomemos. como parâmetro. a tabela desenhada às
fls. 759 do relatório do Parecer Prév io. aba ixo reproduzida. São demonstradas as
estimativas de cresci mento para o I'lB de 20 14, comparadas as do Governo com as do
mercado ve iculadas pelo relatório Focus do Banco Central. Como se observa na tabela.
o Governo errou bastante a est imativa do PlB , mas também errou muito o mercado.

Taxa de Crescimento Real do PIB - Estimativas da lOA, dos Decretos de Programação e Valor

Realizado

20/jan 20/fev 28 /mar 30/mai 30/jul 30/set 28/nov

Le i Decreto
Decreto Decreto Decreto Decreto Decreto

8. 197 Realizado
Normativo 12.952 8.216 l ' 8.2612 ' 8.2903' 8 .3204' 8 .3675'

Program ação 2014
lOA Avaliação Avaliaç ão Avaliação Avaliação Avali ação

Fin ance ira
2014 Inicial

Bimestral Bimestral Bimestral Bimestral Bim estral

Estimativa 3,8% 2,5% 2,5% 2,5% 1,8 % 0/9% 0,5%

Esti mat iva 2,00% 1,80% 1,70% 1,6 0% 0,90% 0,30% 0,20 %
0,1 %

Fontes : LOA 20 14. Decretos de l' rogmmaç üo Finan ceira c RcIar ór ios de A valiação d o Currorirrcnto de Metas Piscais . Baccn
I'csqu is ns Focu s ( 17/ 1: 14/2: 21/3: 23/5; 2$17; 26/9 : 2 111I). IBGE.

Num quadro de incertezas econômicas , como ocorreu em 2014 (agora, em
2015. a gravi dade parece ser mais acentuada), os parâmetros projetados não permitem
qua lquer grau de segurança para a tomada de decisões. Mais ainda quando, no caso da
LOO . os parâmetros são elaborados no começo do quadrimestre do ano anter ior ao do

. . devcm ori d 97cxcrcicio em que evem orie ntar o comportamento o gestor .

Segundo a tabela. considerando-se o PIB nominal apurado em 20 13, de R$
5. 153.5 bilhões. em vez de cresc imento R$ 195.8 bilhões (3.8%). confo rme a
estimativa inicial do Governo na LOA 20 14. ou R$ 103,0 bilhões (2%), previsto pelo
mercado. cresceu apenas R$ 4.8 bilhões (0.1 %) em 20 14.

Nesse ambiente econômico, as rece itas primárias foram estimadas em R
1.315.3 bilhões no PLOA 20 14: porém. a respectiva arrecadação atingiu somente R
1.221.4 bilhões, configurando-se uma frustração de R$ 93,9 bilhões (7, 13%)98.

'17 Não nos esqueçamos que a LDü 20 14 foi aprovada em dezJ2013. porém com os parâmet ros elaborados em
abril daquele ano. cuja previsão para crescimento do PIB era de 4.5%. Quando da sanção da LOA 20 14. em
janeiro desse exerc ício, a previsão de crescimento foi aj ustada para 3,8%.

'>K V. o Quadro 9 do PLOA 20 14 e do PLOA 20 16.
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Estamos , hoje, com a vantagem de olhar os dados frios, reais. estáticos; em
20 14, eram somente estimativas! Hoje, pode-se dizer o que poderia ter s ido feito .
Durante a execução, no entanto, trabalhou-se meramente com cen ários. estimativas c
indícios. variáve is que se reformu lavam a cada dia .

Numa situação dessa volatilidade. em que as projeções se confi guram
pouco úteis c em que . na vida real. a economia visive lmente se deteriora. levand o
angústia para a sociedade, há de se convir que o contingenciamento exigido. pode não
se mos trar j urídica, pol ítica, econôm ica e fiscalmcnte responsável, até porque, na crise,
as demandas se ac irram.

Os gastos obrigatórios correspondiarn a aproximadamente 87.5% da
despesa total prevista para 2014. Logo. a tarefa de contingenciar deveria incidir sobre
a parcela res tante dos 12,5%, que representam as despesas ditas discricionárias.
Contudo. desses 12,5%, cerca de 7% já estavam originalmente comprometidos com
despesas obrigatórias inscritas em restos a pagar em 2013, o que deixou a diminuta
fração de 5.5% (em tomo de R$ 7 1.6 bilhões) de todo o orçamento para responder

I . . 99pe os conungenciamentos .

A maior parte do que se tem por "despesa discricionária" é composta . em
verdade, de gastos também dc natureza obrigatória para o Governo. Isso porque estão
relacionados com o funcionamento da máquina administrati va, pagament o a
fornecedores (água. energia. telefonia. limpeza e conservação. manutenção de
máquinas c imóveis. segurança do patri mônio ctc.), inclusive compromissos
finance iros decorrentes de contratos e convênios previamente firmados .

É nesse reduzido espaço fiscal que o Governo tem também de administrar
todas as legítimas pressões sociais. econômicas, políticas, e reali zar novos
investimentos em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, segurança públicas, previ stos
nos orçamentos. bem assim eventuais casos imprevisíveis. como de ca lam idade
pública.

A dificuldade técnica aparece desde logo, por meio da incapacídade humana
dc projetar adequadamente o panorama futuro, o que às vezes é exigido dentro do
curtíssimo espaço de dois meses. Não há como nega r o comprometimento da

<)<) Com base no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias - )0 Bimestre 20 14 e Quadro 9 d
Autógrafo s do PLOA 20 14. Segundo esse s documentos. do total global das despesas primárias programas para
20 14 (R$1.271,2 bilhões), 87,5% (R$ I.III ,9 bilhões) correspondiam a despesas obrigatórias; a diferença de
aproximadamente R$ 159.30 bilhões ( 12.5%) destinava-se a cobrir despesas discric ionárias. Desse s 12,5%. no
entanto, R$87,7 bilhões (6,9%) já se encon travam comprometidos com despesas obrigatórias inscritas em restos
a pagar em 2013 . Ou seja, o saldo hábil para contingenciamento em 2014 se restringiam a meros R$ 71.6 bilhões
(5,6%) das dotações programadas para o exercício. Mesmo considerando que não se pagariam todas as despesas
obrigatórias dentro do exercício (como de fato acaba ocorrendo no tinal do ano, haja vista despesas que podem
ser pagas no início do mês de janeiro subsequente), fato é que a margem de comprometimento das rece itas é
muito elevada e que oseventuaissuperávits alcançados está ocorrendo meramente sob a forma de postergação de
gastos. mas não sob a efetiva redução de dispêndios.
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efetividade ou inadequação do contingenciamento em virtude de incertezas. por vezes
incontornáveis. dos parâmetros considerados.

A inviabilidade j urídica decorre do fato de muitos gastos governamentais.
ainda que tecnicamente vistos como discricionários. estarem amparados em contratos
e congêneres. que o ordenamento jurídico exige sejam respeitados. Logo. não têm
como friamente ser limitados.

Outras tantas despesas representam compromissos do estado, e até dever
constitucional. por exemplo. com a parcela mais carente da população. razão pela qual
é relevante fator j urídico e político a ser considerado. Em relação a esse aspecto
político. poder-se-ia lembrar as iniciativas do Parlamento, que pressionam as despesas,
como por exemplo, a aprovação do aumento do gasto com as eleições, em decorrência
da obrigatoriedade de impressão do voto 100.

Em ano de baixo crescimento da produção e de redução do nível de
emprego. a decisão governamental por cortar excessivamente os gastos pode agravar
ainda mais o quadro. A própria decisão de reduzir investimentos pode não ser a melhor
alternativa, na medida em que estes são indutores do crescimento.

Do ponto de vista fiscal. o simples corte, sem aferir as possíveis
consequências para o erário, pode ao final redundar em maiores gastos, tendo em vista
os custos inerentes. por exemplo. com paralisações de obras e serviços j á contratados,
e subsequente eliminação de postos de trabalho.

Disso se extrai que essa concepção de equilíbrio bimestral é mais drástica
que a clássica doutrina do orçamento equilibrado. Antes da grande depressão
americana de 1929, o princípio do equilíbrio orçamentário se impunha como
verdadeiro axio ma. Tomavam-se todas as medidas para manter anualmente o
orçamento em equilíbrio .

Depois daquele mundialmente traumático evento, a tese do equilíbrio anual
passou a ser questionada. Segundo a percepção de José Afonso da Silva 101:

Desde a grande depressão de 1929, a tese do orçamento
anualmente equilibrado passou a sofrer vigorosa contesta ção, até
porque se concluiu que consegu ir o equilíbrio anual se afigurava coisa
impossivel, e porque aspirar "a ter nivelado o orçamento anualmente,
tanto nos anos bons como nos maus, originaria grandes flutuações
nos programas governamentais de gastos, seguidos de variações

100 N esse caso especifico, a Presidência da República vetou o art. 12 ao Proj eto de Lei que redundou na Lei n"
13. 165. de 20 15. O dispo sitivo foi inserido pelo Congresso Nac ional. cujo veto fo i derrubado na sessão do dia
J811 1/20 15. A justificativa apresentada para a oposição do veto registra que a provi dência relacionada com a
impressão do voto redundará em urna despesa adic ional de R$I ,8 bilhão por eleição.

101 SILVA, José Afonso. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1973. pág .
125/126.
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muitas vezes perturbadoras nas alíquotas dos tributos, agravando as
flutuações da atividade econômica privada, com todas as implícações".

A doutrina moderna concebeu outros princíp ios , com fundamento
na anál ise dos ciclos econômicos, firmando a premissa básica de que
não é a economia que deve equilibrar o orçamento, mas o orçamento
é que deve equilibrar a economia. Alvin H. Hansen coloca bem a
questão em termos de política fiscal , quando se expr ime in verbis: "Se
adotamos sem preconceito o princípio de que as operações
financeiras dos Estados devem considerar-se exclusivamente como
instrumentos de política pública e econômica, o conceito de equilíbrio
do orçamento, como quer que se defina, não pode ter qualquer
influência na determinação destas polít icas . Não se pode examinar
com uma mente clara e livre de preconceitos a validade de um
programa de gastos, empréstimos e impostos, se estivermos sob a
influêncía do dogma de que o orçamento deve estar em equilíbrio".

Ainda em seus pertinentes ens inamentos, Aliomar Baleeiro 102 pondera que:

o equilíbrio orçamentário é desejável em certos casos. Pode ser
impossível e inelutável noutros. E será nocivo em circunstâncias
especiais.

Os Estados Unidos, em 163 anos de sua existência política
marcada por progresso espetacular, registram 95 exerc icios
equilibrados contra 67 em déficit, sendo que , dos últimos 24 anos , 21
foram deficitários .

[...]

O equilíbrio orçamentário, por exemplo, era a pedra de toque dos
estadistas. Hoje , é condenado nos periodos de depressão. Gael Fain
já chega a afirmar que o corte de despesas jamais curou inflações
graves em qualquer pais , o que retira o prestigio àquele princípio até
na fase de pleno emprego.

Como ficou dito , essas ideias se casam ás da planificação
econômica, mais ou menos realízada na Rúss ia, onde o orçamento
econômico (produção, consumo e investimento de todo o povo , isto é,
governo e particulares) tende a confundir-se com o orçamento
governamental. Mas o estudo do planismo já excede de nossa tarefa.
O orçamento, por seu aspecto econômico, é estabilizador e
amortecedor dos choques da conjuntura e pode concorrer com outras
medidas para modificação das estruturas do país , inclusive no sent ido
de seu desenvolvimento.

Não estamos, voltamos a enfati zar, de modo algum discutindo a
necessidade do equilíbrio financeiro do Estado dentro de um período, tampouco a
necessidade de controle rígid o do endi vidamento público. Apenas acha mos que a regra
do contingencíamento prev isto no art. 9° da LRF deve ser interpretada tendo presente o

102 Op . cit., p. 54 1/2.
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conjunto das disc iplinas relativa s à ges tão fiscal responsável e o interesse púb lico que.
por vezes. exigirá a flexibilização das metas lixadas para o período considera do.

Nesse sentido. parece releva nte evitar interpretações que levem à
disfuncionalidadc dos mecanismos de acompanha men to das metas fiscais, cujo
resultado poderá ser potencialmente desastroso para a adm inistração pública.

A Constituição não con templa explicitamente o princípio do equilíbrio
orçamentário anual. Segundo Ricardo Lobo Torres 103. ainda quand o inscrito no texto
constitucional. ta l princípio seria meramente formal, aberto e destituído de eficácia
vinculante.

Mesmo a LRF não quis ser taxativa quanto ao ponto. De ixou a critério da
LDO de cada exercício financeiro estabelecer o equilíbrio necessárío (art. 4°, I, "a"). A
LDO nunca se ded icou explic itamente ao tem a. A própri a Le i n° 4.320 , de 1964, que
não foi revogada pela LRF. faz a ressalva no sentido de que o equi líbrio entre receitas
e despesas seja alcançado "na medida do possível" (art. 48 , " b"), Interpretar sem
considerar esse contexto legal é exagerar na percepção particular.

A LDO de cada ano estabelece uma meta fiscal do exercício subsequente
(art. 2°. no caso da LDO 20 I 4). não uma obrigação fiscal. Tal lógica decorre da
própria LRF, que ex ige a fixação de metas que devem ser monit oradas (arts . 4°. § 1°, e
9°. § 4°).

As metas, como já se disse, são traçadas com amparo em determinado
quadro esti ma do para crescim ento do PIB. arrecadação de receitas, variação cambial e
de preços. taxa de j uros. Nenhum deles sob controle, pelo menos total, do Governo . E
é exatamente por essa razão que as melas não são uma obrigação fiscal.

Se tais parâ metros não se confi rma m, mas ao contrário, se realizam de
forma tota lmente adversa. não há razão lógica ou lega l para ex igir a meta com base
neles traçada. Se os parâmetros se frustram para pior, a meta com base neles
estabe lecida pode se tomar inalcançável, como de fato ocorreu em 20 14.

Nessa toada. se é verdade que o Estado deve fomentar a econom ia.
inclusive para preservar o nível de empregos e ce rta paz social, se ria men os razoável
ainda exigi r contingeneiamento de gas tos nestas situações, sem prévia ava liação dos
impactos soc iais e econômicos da medida.

Mais grave, no presente caso , é a exigência de cumprimento merame e
forma l das metas da LDO. Em nenhum ponto o relatório deb ate as consequênci s
fáticas da ex igência. Em nenhum ponto há análise da eficiência, da economicidade
do interesse público dos cont ingenci amentos (arts. 37 e 70, CF) em casos tais.

n» TORR ES. Ricardo Lobo. Curso de direito f inonceiro e tribut ário. Rio de Janeiro: Renovar. 1997, p. 109.
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De nossa parte. ente ndemos que. tcndo em vista a conjuntura econ ômica do
ano em an álise, não se poderia cobrar da Chefe do Poder Exec utivo o cumprimento
das metas previstas na LDO. sem levar em consideração os demais aspectos de
interesse públi co. como visto nos parágrafos acima.

Esse parece ser o sentido do ordenamento juridico: uma certa
discr icionariedade de escolha entre buscar obter 104 as meta s fiscai s
(contingcnciamento) e buscar também cumprir as metas programáticas
compromissada s via orçamento. porque tudo está previsto em lei de ordem pública 105 e
tudo faz parte da responsabilidade do Estado.

Atinai. a LDO estabelece "metas", não obrigações! Justamente por se tratar
de metas, expressam intenções, propósitos. mas não impera tividade. A atuação
presidencial. parece-nos. ocorreu dentro desses limites em 20 14, e segundo os
parâmetros e cenário econ ômie o então projetados.

Em conformidade com o aqui exposto, as conclusões de Victor Carvalho

As metas fiscais não são regras juríd icas propriamente ditas, a
serem cumpridas em quaisquer circunstãn cias. São parâmetros de
planejamento e transparência, a serem observados na elaboração da
lei orçamentá ria anual e na execução orçamentária.

104 Expressão pre vista no art . 20 da LDO 2014, que de nenhum modo estabelece uma obrigação para o Estado.
po is "Art. 2!! A elaboraç ão e a aprovaç ão do Proj eto de Lei Orçamentária de 201-1. hem como li execução da
respectiva Lei. deverão ser computivels com a obtenção da metu de superávit primário de RS
116.072.000.000,00 (cento e dezesseis bilhões e setenta e dois milh ões de reais) para os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social e RS 0.00 (zero rea/) para () I'rogr uma de Disp éndíos Globais. corfon ne demonstrado no
Anexo de Afetas Fiscais constante do Anexo IV, de forma a buscar obter um resultado para () setor público
consolidado n ãof inanceiro de R$ 167.360.000.000,00 {cento e sessenta e sete bilhões e trezentos e sessenta
míth ões de reais):' (grifamos)

105 MAXIMILIANO. Carlos assim se expressa. quanto à obrigatoriedade do cumprimento das norm as do ramo
do direito público : "Consideram-se de orde m públic a as dispo sições que se enquadram nos dominios do Direito
Públ ico" . ..... A distinção en tre pre scrições de ordem pública e de ordem privada co nsiste no seguinte: entre as
primeira s o interesse da sociedade cole tivamente considerad a sobre leva a tudo. a tute la do mesmo consti tui o f im
principal do preceito ohrigat6rio; .,;". (Hermenêutlca e Aplictl('l10 tio Direi/o . 15. cd . Rio de Jan eiro : Foren se,
1995, p. 2 I6) - grifo nosso. SILVA, De Plácido, no seu Vocabulário Jurldico, vol 111, j-p, 12 ed, Rio dc Janeiro:
Forense. 1993. p. 65 escreve que (...) evidenciam-se leis ou normas de interesse público. E por isso dizem-se leis
de ordem pública. Em regra, esse é o caráter tias leis ordenotivas. enquanto as de ordem privada silo
dispositivos oufacultativus.

106 PINTO, Victo r Carvalho. Qual é o valor j urídico das melas fiscais? O caso da LDO 201-1. Dispon ível em
http ://www.bra sil-economia-govemo.org .brl?p =1380 - ace sso em 13/ I 1/20 15. Contraditoriamente. o autor
conclui seu raciocínio entendendo que o encaminhamento ao Congresso Nacional do PL n" 36, de 101 4-CN, que
resultou na Lei n" 13.053 , de 20 14 (q ue alterou a meta de resultado pr imário para 20 14) , caracterizou a infração
administrativa prevista no art. 5°, 111. da Lei n° 10.028 , de 2000 (deixar de expe dir ato determinado limitação de
empenho e movimentaçãofinanceira, nos casos e condiç ões estabelecidos em lei ). Isto porque o só fato de enviar
o PLN ao Congresso indica que ou não haveria planejamento fi sca l ou e le ex iste, porém estar ia sendo oc ultado
da opin ião pública . Ora, mas se a meta não seria obrigatório. qua l se ria o imped imcnto de propor sua
modificação . empresta ndo-lhe maior seriedade e aderênc ia com a conjuntura?
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Esse entendimento fica evidenciado quando a LRF determina que
o Anexo da LDO contenha avaliação do cumprimento das metas
relativas ao ano anterior e a demonstração e avaliação do
cumprimento das metas de cada quadrimestre perante o Congresso
Nacional. Se seu cumprimento deve ser avaliado, presume-se
aceitável que a meta não seja alcançada.

Tanto é assim que nem a Constituição (art. 85, VI) nem a Lei
10.028 tipificaram como crime comum ou de responsabilidade o
descumprimento das metas fiscais da LDO. Todos os crimes dizem
respeito exclusivamente á violação da lei orçamentária.

Outro não pode ser o raciocinio quando se considera a natureza
das metas a serem fixadas: "receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da divida pública'. Desses itens, apenas as
despesas estão sob o controle do poder público. Ainda assim, não se
trata de um controle absoluto, pois há despesas obrigatórias (art. 17
da LRF), cuja não realização seria ilegal. As receitas dependem da
conjuntura econômica, que é influenciada por fatores alheiros ao
controle do Estado, como o desempenho da economia mundial e
intempéries climáticas. O mais adequado seria falar-se em "previsão
de receita", como faz a Constituição Federal (art. 165, § 8°), em lugar
de meta de receitas, como consta da LRF. Os resultados nominal e
primário, por sua vez, dependem das receitas e despesas e o
montante da dívida pública depende do resultado nominal.

O alcance das metas é influenciado, portanto, apenas
parcialmente pelo governo, não se podendo responsabilizá-lo
automaticamente por eventual descumprimento. O que se exige é que
o cumprimento das metas seja avaliado no Anexo de Metas Fiscais da
LDO subsequente, mediante indicação dos fatores que impediram seu
atingimento e a fixação de novas metas compativeis com a nova
conjuntura econômica.

Í: induvidoso quc houve nas esco lhas cm 20 14 uma responsabilidade
polít ica. cuja licitude de exe rcício não se poderi a negar à Presidcnta da Rep ública.

Esco lhas nesse sentido acabam. dc todo modo. sendo aferidas e julgadas
tanto pela sociedade. mediante as eleições, quanto pelos Legislativos, mediante a
apreciação anual das contas . Isto é. eve ntual decisão equivoca da ou exacerbada, para
além do que se espera na situação em que se enco ntrava a Mandatária Maior. não
ficaria impune 107. scja pela sociedade. seja pelos seus representantes legítimos.

Nessa linha. não parece razo ável preten der sejam abso lutamente coge ntes
como quer o Tribuna l lOR

• os cont ingenciamentos bimestrais. Se as metas fiscais fixada

107 De certo modo. é o que se verifica no corrente exercício de 20 15. em que a titular do Poder Executivo é
cobrada "politicamente" pelo controle das contas públicas. Pretender mais do que isso é querer dar às normas
uma abertura que não tem.

IOK As quais. pela linguagem empregada no art. 2° da LDO 20 14 acima citado, não seriam impositivas, "M el, "........_.-/
não é uma imposição. é uma intenção. um propósito. um objetivo. Pode ou não ser alcançada e. no caso das
finanças públicas. dependente de múltiplos fatores que não apenas a vontade do gestor.
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são anuais, seg undo a LRF (art. 4°, § 1°, e art . 9°). não seria poss ível. por ausênc ia de
amparo legal (art. 5°. Il, CF). ou sequer conveniente. pelas dificuldades prát icas e
potenciais transtornos dai decorrentes. exigir o cumprimento de metas bimestrais a
qualquer custo.

Do ponto de vista estritamente lega l. não subsiste qualquer dúvida de que a
meta fiscal é anual. pois a LRF define. textualmente, no art. 4°, §§ I° c 2°. que o anexo
de metas fiscai s constante da LDü deverá estabelecer as metas anuais. conter a
avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior c o dem onstrati vo das
metas anuais pretendidas. A saber:

Art. 4° A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §
2° do art . 165 da Const ituição e:

[...]

§ 10 Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo
de Metas Fiscais , em que serão estabelecidas metas anuais, em
valores correntes e constantes , relativas a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da divida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2° O Anexo conterá, ainda :

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano
anterior;

11 - demonstrativo das metas anuais, instru ido com memória e
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e
evidenciando a cons istência delas com as prem issas e os objetivos da
política econ ômica nacional; (grifamos)

Portanto. a LRF estabelece metas anuais que deverão ser monitoradas
bimestralmente. pelo Poder Executivo (LRF. art. 9°, Cllp llt). c quadrimestralmente
(maio. setembro e fevere iro). oportunidades em que aquele Poder deverá demonstrar o
cumprimento das metas. em audiência pública. no âmbito do Poder Legislativo (LRF.
ar!. 9°. § 4°).

Tal sistemática de acompanhamento está em perfeita sintonia com os
principios do planejamento. da prud ência e da transparência.

A percepção de que as metas fiscais estabe lecidas na LDü nií~
desconsideram potenciais cená rios de turbul ência econômica pode ser observada I~'I

. ' - d . I ' 109opnuao e especia istas no assunto :

I ()I} BARROS, Gabriel Leal de e AFONSO, José Roberto. Sobre "fa zer (1 cumprimento " da meta de supera 'il
primário de 20 /2 . Ensaio Técnico, FGV-IBRE Jun/20 13. Em:
htl p : //porta li bre . fgv. br/ll1 ai n . i sp? l uIl1 Pagcld~40288 1 8 843 I02A940 143 I03563AOOD88&conlenl l d~8A7C82C53
CAC I96AOl3 CF2AE9E443 197 - acesso em 18111 /2015.
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A inovação de fixar metas em valores nomina is veio com a LDO
da União para 2011. Na prática, se a meta que constou no projeto do
Executivo (elaborado nos primeiros meses do exercício anterior ao
que ele se refere) for aceita pelo Congresso (LDO deve ser aprovada
antes do recesso do meio do ano anterior) e não mais for alterada até
o encerramento do exercício a que se refere, significa supor correto e
perfeito um cenário macroeconômico traçado quase vinte meses antes
do fechamento do exercicio. Por mais estabilidade que tenha ganhado
a economia brasileira, em relação ao seu passado mais distante , essa
ainda está muito longe de um cenário tipico de economias avançadas.
Ainda mais em tempos de fortes turbulências internacionais, é dificil,
para não dizer, impossível, que a evolução efetiva de preços e produto
fique muito próxima da projetada com tanta antecedência.

Nesse contexto institucional e econômico , reprogramar metas
seria mais do que natural, quando elas forem fixadas em valores
correntes, e não indexadas ao IPCA ou ao PIS. É um processo
corriqueiro no âmbito dos orçamentos estaduais e municipais e nunca
se teve notícia de maior polêmica ou debate público quando se
processa, nem sendo chamado de revisão, mas de reprogramação da
meta de resultado fiscal e de saldo de dívida.

A LRF não se descuidou desse aspecto. Veja-se que o art. 66 110 daquela Lei
estabelece que os prazos previstos para enquadramento dos entes da Federação nos
limites de desp esa com pessoal e dívida poderão ser dupli cados, no caso de
cresc imento real baixo (in ferior a I%) ou negat ivo do PIB nacional, regiona l ou
estadual por período igual ou superior a quatro trimestres .

No caso específico de a dív ida ultrapassar os limites, o § 4° do mesmo
artigo dispõe que o prazo para ajustamento ao limite pode passar de três para até sete
quadri mest res , se forem verificadas mudanças drásticas na condução das políticas
monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal.

Na mesma linha, o art. 4°, § 2°, 11, da LRF, ao estab elecer os critérios a
serem observados na defin ição das metas fiscais anuais, destaca que estas deverão ser
consistentes "com as prem issas e os objetivos da polít ica econômica nac ional".

11 0 Ali . 66 . Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 3 1 e 70 serão duplicados no caso de cresc imento real baixo ou
negativo do Produto Interno Bruto (PIS) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro
trime stres.

§ I J.!. Entende-se por baixo crescimento a taxa de var iação real acum ulada do Produto Interno Bruto inferior a
1% (um por cento), no período correspondente aosquatro últimostrimestres.

§ 2.\! A taxa de variação será aquela apurada pela Fu ndação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou
outro órgão que vier a substituí-Ia. adotada a mesma metodologia para apuração dos PI B nacional. estadual e
regional.

§ JI.! Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22.

§ 4Q Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial,
reconhecidas pelo Senado Federa l, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro
quadrimestres.
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Todos esses dispositivos legais revelam, com clareza, que a análise
integrada e contextualizada do cenário econômico do País deve fazer parte da
avaliação e da gestão fiscal responsáve l.

a art. 9° da LRF III prevê o mecanismo do cont ingenciamento tão somente
quando identificada a "necessidade", ou, porque não dizer, "possibilidade" de se
efetuar as limitações de empenho e pagamento com o fito de atingir a meta fiscal
estabelec ida.

Se o art. 9° da L RF estabelece que a limitação de empenho e pagamento
deve ocorrer segundo os critérios da LOa, e se esta, conforme o art. 51 da LOa 2014.
determinava o contingenciamento bimestra l apenas em caso de "necessidade". deve-se
aceitar que tal contingenciamento reserva certa carga de discricionariedadc. Isto
porque a própri a meta anual não seria obrigatória. diante da necessidade de cumprir
obrigação de caráter legal ou para realizar despesa de caráter inad iável capaz de. por
exem plo, se não executada, comprometer a segurança. a vida, a continuidade do
serviço público. a conservação do patr imônio público.

Em razão desses fatores limitantes do contingenciamento, é fo rço so
concluir que. mesmo que uma avaliação bimestral levante, por meio de hipóteses de
desempenho para arrecadação, a possibilid ade de descumprimento da meta anual. o
Executivo disporá. em tese, até o último dia do exercício para dar cumprimento ao
originalmente programado, ou propor a sua alteração, pela via legislativa. As
avaliações bimestrais não têm poder de alterar a meta, apenas a lei de alteração da
LOa o pode.

Bimestral. assim, como dito. seria apenas o monitoramento com vista a
adota r as medid as necessárias para atingir os resultados fiscais estabelecidos. Nesse
ponto, a participação do Tribunal de Contas é de suma importância. Deve ele "a lertar"
os Poderes e órgãos sempre que o atingimento das metas esteja em risco (art. 59, § I".
I. LRF).

Como não consta ter havido qualquer alerta da Corte naquele an o, é de
se supor que, em 2014, ela mesma não tenha identificado necessidade de
contingenciamento no período bimestral, considerado o cenário econômico fiscal
então diagnosticado e constante dos relatórios bimestrais de acompanham ento da
receita e da despesa, regularmente publicados,

Por outro lado, a fiscalização do monitoramento deve ser realizada
diretamente pelo Congresso Nacional, cuja Irequ ência do controle está formalmente
esta belecida tanto na LRF (art. 9°, §§ 4° c 5°. c art. 59. I), quanto na LOa (art. 51. §§

111 "Art. 90 Se verificado, ao final de um bimestre. que a rea lização da rece ita pode rá não comportar o
cumpr imento da s metas de resultad o prim árlo ou nominal esta belecidas no Anexo de Metas Fisca is. os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários. nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os cr itérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias: ' (negrttamos)
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4° a 6°. LDO 2014) e na Resolução n° I. de 2006-CN (art s. 2°. 111, "d" e "e" ; 22. I e §
3°, n. e 154, § 2°).

No Congresso, no âmbito da CMO, o Poder Executivo, após cada
quadrimestre. demonstra e ava lia o cumprimento das metas (§ 4°, art. 9°, LRF).
Havendo necessidade. apresenta esc larecimentos adic iona is solicitados pela CMO.
Logo, há fiscalização sobre a questão pelo Poder competente para o controle externo.

Sendo. portanto. o monitoramento da meta uma tarefa conjunta do Poder
Legislativo. do Poder Executivo e do TCU, a eventual falha no descumprimento da
competência não poderia ser atribuída apenas ao Executivo.

Isto tudo não quer significar que o Poder Executivo está, ou esteve, isento
de dem onstrar os dados sobre receita e despesa tal como previstas nas épocas
determinadas pela LRF.

Não houve a tota l transparência sobre o que de fato acontecia em 2014. As
reais fragilidades e ameaças que pairavam sobre as contas púb licas somente ficaram
conhec idas com a publicação do relatório de aco mpa nhamento do 5° bimestre. Tal
transparência se mostrava ainda mais necessária (art. 37, CF; art. 48 . LRF; art. 51, §§
4° a 6°. LDO 2014), tendo em vista tratar-se de ano eleitoral.

o fato de não se entender cabível a rejeição das contas pela ausência de
contingenciamento para atingir as metas estabelecidas, ou, ainda, que não se considere
tais metas obrigatórias, a qualquer custo. não significa liberar aquele Poder de ser
transparente quanto a situação do erário ou de prestar as devidas justificativas que o
impediram de cumprir as metas regularmente fixadas pelo Legislativo.

E nisto tem toda a razão a Corte de Contas. Ainda que o Congresso
Nacional não tenha fiscalizado como devido, ou que a Corte não tenha emitido o
devido "alerta". nã o hou ve a clareza e publicidade quanto ao gra n de deterioraçã o
das con tas públicas durante o exercício, uma vez que esta some nte foi explici tada
no fina l do exercício a na lisa do.

A abertura de crédito por decreto

Retomando o ponto central quanto à irregularidade em estudo, colocamos
agora nosso entendimento segundo o qual inexiste qualquer ilegalidade ou
incompatibilidade entre os atos de abertura de crédito e o atingimento da meta de
resultado primário fixada para 2014.

Em primeiro lugar. há que se assinalar que não existe proibiçã para
programar novos gastos ou reprogramar os já aprovados, ainda que na vigên ia\de
contingencíamento e que a meta de resultado fiscal esteja potencialr e te
comprometída.
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Os orçamentos públicos no Brasil não são imp ositi vos I 12, de modo que as
programações orçamentárias serão sempre possibilidades de execução (ressa lvados os
casos de execução obrigat ória). Co mo decorrênci a des se modelo autorizativo. o Chefe
de Governo sempre pode discricionariamente. nos limites legais, adaptar as
programações às circunstâncias.

O agravamento da queda na arrecadação pode até ocorrer, mas não impede
o ajuste nas programações. O ato de abertura de crédito somente faz isso: redefine
alocações a serem. posteriormente, executadas. E tal redefiniç ão mai s se impõe nos
momentos de escassez de recursos. ante a necessidade de se focar prioridades.

Uma coisa é a abertura do créd ito; outra. completamente distinta, é o limite
de execução de le. O ato presidencial questionado rea liza , por imposição legal (art. 42.
Lei na 4.320. de 1964). apenas sobre o pr imeiro. para disponibilizar ou reorganizar os
créditos.

A abertura de crédito pode implicar aumento nas autorizacões de despesa.
quando, po r exemplo. embasada em excesso de arrecadação, o que pode redundar cm
possívcl excesso de autor izações. Mas não existe vedação legal para isso, nem afeta o
limite de execução. que é fixad o por normativo distinto.

O exc esso de autorizações é um fenômeno j á há muito identificado pelas
Consultorias de Orçamentos do Senado e da Câmara dos Deputados. I~ negat ivo,
porque sinaliza para a sociedade um nível de ações estatais acima do quc de fato
poderá, em face das lim itações fisca is, ser rea lizado.

Porém. é uma falha, ent re tantas no processo de elaboração orçamentária.
para a qual ainda não há solução técnica e politicamente apropriada, haja vista a
independência dos Poderes e os diversos motivos. mecanismos e momentos pe los
quais as autori zações são realizadas:

I. na aprovação da LOA, em que as programações são ampliadas
med iante reestimativas de receita;

11. na abertura de créditos suplementares e especiais mediante lei. em que
se incorporam excessos de arrecadação:

"I. na abertura de crédito extraordinário por mei o de medidas provisórias.
em que nem mesmo as fontes precisam ser indicadas;

112 A propósito. a excelente monografia de Eduardo Bastos Furtado de Mendo nça: ri Constitucíona íização das
finanças públicas no Brasil - devido processo orçamentário e democracia. Rio de Janeiro: Renovar. 20 IO. onde
se debate que as programações orçamentárias devem ter força imperativa. Foi nesse alentado estudo que se
baseou o STF, mediante a ADI 4663, sob a relataria do Ministro Luiz Fux, para firmar que: "as normas
orçamentáriasostentam, segundo a lição da moderna doutrina financista, a dcnominadaj hrça vinculante mínima.
a ensejar a imposição de um dever prima fa cie de acatamento. ressalvada a motivação administrativa que
just ifique o descumprimento com amparo no postulado da razoabilidade. sejam elas emanadas da proposta do
Poder Executivo ou fruto de emenda apresentada pejo Poder Legislativo [..-1""
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IV. na abertura de crédito mediante decreto, para incorporar excessos de
arrecadação até certo limite; e

V. na abertura de crédito por atos de cada Poder, MPU e OPU, para
incorporar excessos de arrecadação de fonte própria.

A prática de ampliar as autorizações/programações necessita reparos, mas
não se poderia condená-la totalmente. A razão é óbvia: não é possível determinar, a
priorl, o nível ótimo de programações a serem realizadas com o nível estimado das
receitas, pois , além de a arrecadação ser uma estimativa, nem tudo que é programado
toma-se possível de ser realizado; nem todas as programações vingam; nem todos os
contratos e convênios previstos são confirmados; as prioridades mudam.

A par disso, o próprio mecanismo de contingeneiamento se justifica pelo
reconhecimento de que, embora não desejável, é inevitável existirem mais
autorizações do que capacidade de execução.

A LRF exige contenção, no entanto, apenas no momento subsequente à
abertura do crédito. Prevê, tão-só, a "limitação de empenho e movimentação
financeira" . Não estabelece limitação à programação ou à reprogramação das ações
orçamentárias . Nem poderia, por ser o planejamento uma função permanente e
essencial ao funcionamento estatal (art. 174, caput" ; CF).

A abertura de crédito é instrumento compatível com o planejamento
orçamentário, pois viabiliza aplicar os escassos recursos públicos naquilo que mais se
mostra apropriado às circunstâncias.

Ocorre pela necessidade de ajuste das ações à conjuntura ou de
incorporação de acréscimos de receita. É o caso, por exemplo, do excesso de
arrecadação de tributos que são objeto de partição nos termos da Constituição (arts.
158 a 162, CF). A abertura aqui é obrigatória 114, como no caso de qualquer gasto
obrigatório (art. 17, LRF), não sendo pertinente, no ponto, qualquer discricionariedade
do Poder Executivo.

Não existe prazo predefinido para adoção da providência. Encontrou
amparo, no caso dos decretos em análise, nos arts . 84, IV, 160 e 165, § 8°, CF ; art. 42,
da Lei n° 4.320/1964; art . 4° da LOA 2014 e no art. 40 da LOO 2014.

A limitação do gasto, coisa bem diferente, é realizada mediante
contingenciamento (especialmente a restrição dos pagamentos) e veiculada por meio

I lJ Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, S

funçõe s de fiscalização. incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo pa
o setor privado.

11·1 Imagine -se a potencialidad e de confl ito federativo no caso de, por qualquer que seja a razão, co ibir-se a
abertura de crédito que vise incorporar excesso de tributos, para, assim, viabili zar sua distribuição aos demai
entes da Federaçã o.
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de decret o específico. tendo por base legal os art. 90 e 17. LRF. e. em 20 14. o art. 51 da
LDO 20 14. Define os limites de execução. com base nas programações
disponibilizadas.

Não proíbe a programação ou reprogramação. apenas restringe os valores
que serão executados. pagos (art. 50. § 13. LDO 20 14) . Visa. portanto. o alcance da
meta de resultado fixada. que é aferida afinal pelo regime de caixa.

Sendo assim. não é a sanção da lei (ou edição do decreto) que coloca em
risco o alcance das metas previstas, mesmo que na sua elaboração não se tenh a
empregado a melhor técnica na estimação das receitas ou na fixação das despesas. Se
assim o fosse, a própria lei orçamentária não podería ser sancionada (para abrir os
créditos nela contidos). nas condições em que se encontram as finanç as públicas. uma
vez que pote ncialmente já nasce sem possibilidade de execução plena. fato
comprovado pelos usuai s decre tos de contingenciamento editados no início de cada
exercíci o financeiro e pelo montante de restos a pagar que devem ser satisfe itos com a
mesma receita destinada às ações orçamentárias.

Somente a execução pode ser incompatível. ou não. com o alcance da meta
pretendida e nunca. como pretende u a Corte. a abertura de crédito.

A execução se verifica em três etapas (empenho. liquidaç ão e pagamento).
as quais são posteriores ao ato de abertura do crédit o. c ocorrem no âmbito de cada
órgão e ministério.

Em algumas situações. o Presidente da República sequer poderi a negar a
abertura. como no caso dos créditos relati vos aos demais Poderes. Nega r a abe rtura.
aqui . configuraria interferência indevida (art. 2°. CF).

Por sua vez, os dema is Poderes. em caso de excesso de arrecadação de
receitas próprias, também estão autorizados a abri r crédito por ato próprio (art. 40. §
la, LDO 2014 , combinado com o art. 40 da LOA 20 (4). Nem por isso se pode dizer
que. em 2014. os chefes desses Poderes incorreram em ilega lidades ou que seus atos
eram incompatíveis com o alcance da meta de superávit estabelecida.

Para exemplificar o que se acaba de arrazoar, no caso do primeiro decret o
não numerado citado pela Corte ( 14028). ilustra-se na tabela abaixo as fontes de
recurs os utilizadas para a abertura do crédito e os órgãos beneficiários.

A final idade não é apenas demonstrar as miudezas e tccnicalidadcs usadas
para impugnar as contas da Chefe do Poder Executivo (o caso acaba estabelecendo
precedente para as Cortes de Contas de Estados e Municíp ios). o que reforça a
necessidade de urgente regulação da matéria. mas principalmente argumentar que a
conclusão do Parecer Prévio está afastada inclusive da razoabilidade .
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Ó rgão Ft e 174 Fte 181

Decreto não numerado 14028 - de 10111 /2014

Suplementação por Fonte de Recursos (RS 1.000,00)

Fte Fte 660 Fte Fie 100 Fte Fte Fte Fte 180 Fte 300 Fte 196 TOTAL
381 I 160 296 250 374

Subtotal 7.6 20 14 .362 477

JE

TRT3a

TRT6a

TRT9a

TRT 1Ba

TRT 23a

7.620

2.435

5.000

6 .000

127

800

477

-1

7.620

2.435

5 .000

6.477

127

800

22.459

MJ-OPF 3.832

Funai

MJ-DirDif 4 17

FNSegPu

MRE

2.507

11.064

6.214

9 .691

24.772

13.778

3.486

20.495

29.9 10

1.500

462

9.983

12 3 .41 ::, 9 0 .000 222.000

57.568

200.092

17

8 .587

20.000

2.359

24.772

6. 078

1.5001

9.983

10 .86}

SOO 5.7 14

6.332

1
13 .778

3 .486

28

200

2 .507

200.092

57 .568 1

1 .0 0 0

PR

MCT

CNOCT

C NEN

INB

MJ

MJ -AqN

MJ~DPRF 20.495

C Exérc

Fdo Ae ron

204.370 228 55.067 5 .714 3 1.412 28.587 J

4 0 .0 0 0

8.776

AGU

CGU

ANTA

Subtatal 25.744 57.568

1 .771

2.546

4 .2 82

40 .000

11.322

6.053

1 7 1 72 .168 90.000 670.895

TOTAL 33.365 71 .930 4 7 7 204 .370 228 1

Fonte: Decreto 14028 c respect iva Anexos.
55.067 5.714 3 1.41228.587 17 17 2 .18!:1 9 0 .00 0 693.354

Conforme a tabela , que apresenta apenas parte da multiplicidade de
aspectos técnicos, todos de competência de órgãos espec íficos da administração (art .
87, parágrafo único, CF, e arts. 2° e 3°, DL 200/1967), que precisam ser analisados
quando da abertura de um crédito, a Justiça Eleitoral projetou aumento em sua receita
própria decorrente de taxas e multas pelo exercício do poder de política (Fonte 174) no
total de R$ 7,6 milhões (primeira linha com primeira coluna).

Com base nesse excesso, que, nos termos do art . 41 da LDü 2014 , to'
aprovado pelo CNJ 11 5 e cuja aplicação visava a manutenção e propaganda dos partido
políticos, requereu ao Executivo a abertura do crédito correspondente.

li ' Conforme os Pareceres de Mérito n" 0005624-69.2014 .2.000.0000 e 0005377-88.2014 .2.00.0000.
encaminhados à Secretaria de Orçamento Federa l por meio do Oficio n" 48 IISOl20 14, de 2910912014.
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Em relação ao mesmo tipo de fonte. órgãos do Poder Executivo. dentro de
sua autonomia administrativa, projetaram excesso de arrecadação de R$ 25.7 milhões
em receitas que lhe são próprias (penúltima linha com primeira co luna). cuja aplicação
visava basicamente atender serviços c comprar mobiliários no âmbito da Polícia
Rodoviária Federa l e da Polícia Federa l. Ass im. também solicitaram a abertura do
crédito respectivo.

Segundo a Corte. os créditos não poderiam ser abertos. em qualquer das
hipóteses . tendo em vista que a "meta" já estava comprometida.

Porém. ainda que houvesse na LOA algum impedime nto à abertura que veio
a ocorrer. que abaixo se demonstra não haver. a Constit uição dá guarida à conduta
presidencial.

É meridianamente claro que, tendo em conta a independênc ia dos Poderes
prev ista no art. 2°, CF. a Chefe do Executivo não poderia negar a abertura requerida
por órgãos dos demais Poderes . como o foi o caso da Just iça Eleitoral. para
manutenção dos part idos políticos. Logo. por uma questão de razoa bilidade c
necessidade de tratamento isonômico. também não o poderi a aos órgãos que lhe são
subordinados . Esses órgãos também têm responsabilidade administrativa.

Nessa linha de argumen to. pretender negar a edição de decreto pelo
Presidente é equivalente a tentar não apenas tratar o Poder Executivo com
diferenciação. mas impedir o Chefe de Governo de exercer plenamente as atribuições
para as quais foi eleito (art. 76. CF). com evidente intromissão indevida. a afrontar o
art. 2° da Const ituição.

Seria esdrúxulo que o Presidente da República não pudesse aj ustar as
programações aos fatos ocorrentes. nos limites autorizados pelo Congresso Nacional.
que não pudesse incorporar os excessos de arreca dação às dotações. mesmo sabendo
que tais prov idências não comprometeriam o alcance da meta. cujo controle ocorre no
plano financei ro. mas tivesse de responder. como de fato tem mediante as contas
anuais. pela mais apropriada execução.

Observa-se que o Parecer Prévio cuidou ape nas de aspectos meramente
formais atribuíveis à Presidcnta da República. No que tange à materialidade. à efetiva
execução das programações objeto dos decretos citados, no âmbito do devido exerc ício
de acompanhamento concomitante e a posteriori. nada foi analisado .

No que tange ao controle concomitante, diz o art. 59. § 1°. V, LRF. que as
cortes de contas devem alertar os Poderes c órgãos, quando constatarem fatos qu
comprometem os custos ou os resultados dos programas ou indicios de irregularidade..
Entretanto. não consta no Parecer Prévio nenhuma observação ou alerta que a Cortc
tenha feito aos órgãos a esse respeito, quando da edição dos decretos.
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Mas é aceitável o argumento de que nem todos os vícios sejam possíveis de
detectar durante sua ocorrência.

No entanto, em relação ao controle a posteriori. co lhe-se da Constituição
Federal (arts. 37 , caput, e 70), que deve ser rea lizado sob os aspectos da
impessoalidade, efic iência, legitimidade, econom icidade... Mas também aqui, o que
deveria constar do Parecer Prévio, não há qualquer detalhe ofertado ao Parlamento que
ajude a compreender a necessidade do apontamento em análise .

Enfi m, para que se recomendasse a rejeição do ato da Presidenta da
República, o Parecer Prévio deveria em decorrência da recomendação que fez pela
rejeição das contas presidenciais e como paradigma em relação às con tas para as qua is
a Corte é competente para ju lgar (ar!. 16 da Lei n'' 8.443, de 1993, e arts. 208 e 209 do
seu Regimento Interno), ter demonstrado o menor dano ao erário que fosse, o
locupletamento de agentes, o desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores
púb licos. Mais uma vez, o processo é silen te quanto a esse essencial aspecto.

o ato de abertura de crédito (por lei ou decreto) é mero ato -condição, de
natureza formal, para que a despesa possa efetiva e posteriormente ocorrer. Apenas
disponibiliza as dotações, para que, nos casos concretos que se apresentem, os órgãos e
mini stérios, den tro da respectiva competência e d iscr icíonariedade, possam realizar a
execução, observando todas as normas que lhe são próprias, inc lusive os limites de
contingenciamento.

Os atos de execução, de onde unicamente pode resu ltar impacto na meta,
são adotados no âmbito de cada órgão gestor, portanto em outra instânc ia po litico
admin istrativa (no caso da Jus tiça Ele itora l, por exemplo, no âmbito de outro Poder,
onde a titular do Executivo não tem qualquer ingerência).

Em razão de tudo isso, a abertura de crédito não gera qualquer
incompatibilidade com a obtenção da meta de superávit pri mário, porquanto tal
impacto se dá apenas na execução, cuja co ntabi lização ocorre mediante o critério de
caixa.

Analisemos especificamente a disposição legal constante da LOA 2014,
quanto à autorização para abertura de crédito:

Art . 4° Fica autorizada a abertura de créditos suplementares,
restritos aos valores constantes desta Lei, excluidas as alterações
decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações
promovidas na programação orçamentária sejam compativeis
com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para
o exe rcicio de 2014 e sejam observados o disposto no parágrafo
único do art. 8° da LRF e os limites e as condições estabelecidos
neste artigo, vedado o cancelamento de quaisquer valores incluidos
ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais
apresentadas por parlamentares, para o atendimento de despesas:
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J - em cada subtitulo, até o limite de 20% (vinte por cento) do
respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial de dotações, limitada a 20% (vinte por cento)
do valor do subtítulo objeto da anulação;

b) reserva de contingência, inclusive á conta de recursos próprios
e vinculados, observado o disposto no art. 5°, inciso 111 , da LRF;

c) excesso de arrecadação de receitas próprias, nos termos
do art. 43 , §§ 1°, inciso 11 , 3° e 4°, da Lei nO 4.320, de 17 de março de
1964;

d) excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional; e

e) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercíc io de 2013, nos termos do art. 43 , §§ 1°, inciso I, e 2°, da Lei nO
4.320 , de 1964 ;

Ana lisar o caput do art. 4° e o seu inciso I é suficiente para compreender
toda a lógica implícita na LüA 20 14. que, obviame nte. não pode ser ana lisada
separadamente das demais disposições legais (inclusive constitucionais) e da lógica
implícita ao planejam ento obr igató rio impos to ao Estado.

Como se vê, o artigo se inicia pe la autorização de abertura de crédito: fica
autorizada a abertura de créditos suplementares.: Logo. a primeira e inafastável
constatação é de que havia autor ização legislativ a para abertura de crédito. segu ndo a
exigência estabelecida no art . 167. V. Cf', Assim, não procede o apon tamento de
inconstitucionalídade reg istra do pelo TC U.

O artigo restringe a abertura de crédito aos limites da Lei (restritos aos
valores constantes desta Lei, excluidas as alterações decorrentes de créditos
adicionais) , o que foi atendido, pois não há inconformism o do Tr ibuna l a respe ito.

No ponto controvertido, o artigo autorizava a abertura de crédito
suplementar, desde que a alteração nas programações fosse conc ili ável , harmoniz ávcl,
compatível com a obtenç ão da meta de res ultado pr imário de 20 I4.

Para ser incompatível com a obtenç ão da meta, o créd ito aberto teria de
impactar a execução financeira do orçamento. Contudo, conforme acima extensamente
explanado. o mero ato de abertura (as sim como a sa nção da LüA) não tem qualquer
impac to so bre a execução, porqu e é ato prévio a esta.

Poder- se-ia a lega r que o art. 4° esteja se referindo à meta meram ente
progra mada. a formal. Mas não é disso que o artigo trata. pois refere-se à obtenç ão da
meta, e a meta som ente é obtida na execu ção financeira do orçamento .

Por consequ ência, o dispositivo não tem nexo com a programação e sim
co m a "execução' orça mentária. Ain da que assi m não seja. a obtenção da meta
estabelecida para o exercício foi plenament e preservada, em razão de tais créd itos . po is
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em todos os casos a execução correspondente ficou condicionada aos limites de
conti ngencia rnento. o que é perfeitamente admitido em finanças públicas (v.g., art. 96,
LOO 20 14) .

De outro lado, verifica-se que o TCU fundamenta sua conclusão para
caracterizar como irregu lar a abertura dos citados créditos o fato de que , no período de
5/11 a 14112/2014, quando os decretos foram publicados,j á se tinha "certeza" de que a
meta fiscal anual fixada pelo art . 2° da LDO 20 14 não seria cumprida.' !". Co nfira-se
(tls.772/773):

De acordo com a legislação já apresentada , quando há
expectativa de não atingimento da meta de superávit primário , o Poder
Executivo deve proceder á limitação de empenho e movimentação
financeira , com fulcro nos principios da gestão fiscal responsável.
Porém, no periodo de 5/11 a 14/12/2014 , não havia somente
expectativa, mas a certeza do não cumprimento da meta fixada no
art. 2° da LDO 2014, haja vista o envio do PLN 36/2014 ao Congresso
Nacional prevendo sua redução, e, posteriormente, a edição do
RARDP do 5° bimestre, no qual já constou a necessidade de
ampliação do espaço fiscal.

Todavia, mesmo ciente de que a meta de resultado primário não
seria alcançada , o Poder Executivo não realizou limitação de empenho
e movimentação financeira , omissão que afronta o art. 9° da LRF clc o
art. 51 da LDO 2014. [...]

Como é possível depreender a partir do arcabouço legal
pertinente, naquela ocasião, a abertura de qualquer crédito
suplementar, que não por anulação de dotação , destinado á cobertura
de despesas primárias seria incompatível com a obtenção da meta de
resultado primário, porque simplesmente o alcance da meta de
superávit fixada na LDO já se encontrava comprometido.

[... ]
Imprescind ivel enfatizar que uma responsável e tempestiva

atuação do Poder Executivo, no que se refere á frustração de receitas
e aumento das despesas obrigatórias no decorrer do exercício,
implicaria limitação de empenho e movimentação financeira em data
anterior ao RARDP do 5° bimestre e á edição dos decretos não
numerados em comento.

As contas do Poder Executivo em 2014 se encontravam em um
ambiente de resultados fiscais bimestrais desfavoráveis e com alto
risco de não atingimento das metas, como já relatado e também
detalhado na análise das irregularídades 9.2.9 e 9.2.10 (item 8.6). Por
essa razão, a compreensão do cenário e das circunstãncias em que
os decretos não numerados 14028, 14029, 14041, 14042, 14060,

tto É inadequado afirmar simplesmente. como o fez o Te U. antes do encerramento do exe rcíc io, que a meta de
resultado estabelecida não será alcançada. Sendo a meta "a nual" ~ afe rida pelo regim e de ca ixa, em que os
pagamentos podem ser co ntrolados de modo a entregar a meta previ sta. s6 se pod e falar em atingimcn to Oll não
da meta apó s o térmi no do ano respect ivo e conc luída a respectiva contabi lização. Ante s d isso, há mera
possibilidade, expectativa. projeção, conjectura. especu lação .
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14062 e 14063, foram editados é fator primordial para que se alcance
a significância da irregularidade ora tratada.

Tal conclusão. todavi a. não corrcsponde ao cenár io prospectivo de rece itas.
despesas e meta fiscal prev ista para o exercíc io . segundo consignado nos Relat órios de
Aval iação de Receitas e Despesas Primári as (RARD P). cuja finalidade é. exatamente.
orientar a necessidade ou não de cont ingenciamentos. nos termos do art. 9° da L RF e

do art . 51 da LDO/20 14.

Consta do Relatóri o do 5" B imestre de 20 14 (nov/20 14). por exemplo. que.
nada obstante o agravamento da crise econômica . o cenário então considerado j á
contemplava a rev isão da meta do exercíc io. obj eto do PL N n° 36/20 14. e que.
portanto. o abati mento da meta previsto de R$ 106.0 bilhões ser ia "compatível com a
obtenção de um resultado pr imário de R$ 10. 1 bilhões".

A ssinala. ainda. que. diante da "combinação de fatores ci tados" ser ia
possível a ampl iação dos limites de empenho e pagam ento das despesas discricion árias
em relação aos l imites constantes da Avaliação do 4° Bimestre 117.

12. Nesse contexto, o Poder Executivo enviou ao Congresso
Nacional, por intermédio da Mensagem n° 365, de 10 de Novembro de
2014, Projeto de Lei que altera a LDO-2014 (PLN nO36/2014) no
sentido de ampliar a possibilidade de redução da meta de resultado
primário no montante dos gastos relativos ás desonerações de tributos
e ao PAC. Ou seja , em caso de aprovação do referido projeto, o valor
que for apurado, ao final do exercicio, relativo a desonerações e a
despesas com o PAC, poderá ser utilizado para abatimen to da meta
fiscal. O presente relatório já considera o projeto de lei em questão,
indicando aumento de R$ 70,7 bilhões na projeção do abatimento da
meta fiscal. Isso posto, o abatimento previsto, neste Relatório, é de R$
106,0 bilhões, o que é compativel com a obtenção de um resultado
primário de R$ 10,1 bilhões.

(...]

23. Diante da combinação dos fatores citados, mostra-se possivel
a ampliação dos limites de empenho e pagamento das despesas
discricionárias em relação aos limites constantes da Avaliação do 4°
Bimestre , conforme demonstrado a seguir:

o próprio TCU reconh ece que os " Rela tórios de Avaliação de Receitas c
Despesas Primári as do terceiro e quarto bimestres consignaram não haver necessidade
de contingencia mento e nem de alteração da meta de resultado. alegando reduçã o na
prev isão de receitas combinada a decrésci mo na proj eção de despesas" (fls. 77 11772).

117 URASIL. Relatório de ava liação de receitas e despesas primárias: 5° Bimestre de 20 14. Secretar ia de
Orçamento Federal. Brasil ia. Novembro de 20 14.
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Portanto, a lém de todo o exposto, a abertura dos créditos foi reali zada em
estri ta conso nância com o cenário fiscal projetado nos instrumentos de monitoramento
e avaliação do cumprimento das metas previstas na LDO.

Co mo já se disse à exaustão nos parágrafos acim a, a meta fiscal é anual, o
monitoramento e a avaliação são bimestrais e quadrimestrais e a necessid ade de
cont ingenciamen to é determinada exatamente pelas ava liações formalmente expressas
nos relat órios peri ódic os de avaliação. Co mo os decretos não infringiram, so b
nenhuma forma, o cenário fisca l projetado para o exercício, não há que se falar em
ilegalidad e, o fensa à lei orçamentár ia ou descumprime nto da LRF.

Na verdade, o que se pode extrair das observações da Corte, é que esta se
insurge espec ialmente contra a consistênci a dos relatór ios de avali ação elaborados pel o
Poder Executivo e tamb ém quanto ao critério utilizado de considerar. na avaliação
bim estral. a redução da meta fiscal propo sta pelo PLN n" 36/2014 , posto que este
estava pendente de aprovação pelo Congresso Nacional.

Disse o TCU, no que toca à dissonância dos relatórios com a realidade
fiscal do País (11. 771):

Na verdade , o RARDP do quarto bimestre não apontou a
necessidade de se realizar novos contingenciamentos para o
cumprimento da meta de resultado primário ao apresentar um
cenário totalmente dissonante da realidade demonstrada no
Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
segundo quadrimestre de 2014 e ignorar a necessidade de
adoção de medidas corretivas. (grifamos)

E com relação ao PLN n° 36/20 14:

[...] Ora, o Poder Executivo não pode deixar de cumprir a
obrigação de fazer contingenciamento e, ao revés, ampliar a
capac idade de empenho, justificando que vedou a utilização do valor
ampliado até que fosse aprovado projeto de lei alterando a meta fiscal.

Em regra, uma lei para entrar em vigor precisa ser aprovada pelo
parlamento , sancionada e publicada. Não havendo periodo de
vacãnc ia a ser observado , a lei terá vigência imediatamente após sua
publicação. Ou seja, o PLN 36/2014 se constituia mera proposta , não
tendo validade no mundo juridico até que, no dia 15/12 /2015 , após rito
pertinente , foi transformado na Lei 13.053/2014, publicada em edição
extra do Diário Oficial da União.

Assiste razão à Corte de Contas no que diz respeito à utili zação, pelo Po
Executivo. de cenários econômicos e fiscai s pouco consistentes com a conj untura.
que acabou comprometendo. em algum a med ida. a confiabilidade dos números e
projeções apresentados nas publicações e mesmo na elaboração do orçamento .
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Este, sem dúvi da, é um aspecto que precisa ser melhorado, o que reforça o
cabimento de "ressalva" nas contas presidenciais relativas ao exercícío so b exame.

Quanto ao seg undo argumento do TCU, de que os efe itos da alteração da
meta fiscal do ano propostas pelo PLN n° 36/20 14 não poderiam ter sido considerados
nos relatórios de aval iação, não nos parece deva prosperar. Isto porque a meta fiscal é
um instrumento do planejamento e este não pode e não deve ignorar os efeitos,
positivos e negativos, de todos os fatores relevantes com razoável probabilidade de
ocorrência.

Além disso, não existe nenhu ma vedação legal para condicionar a
elaboração ou execução orçamentária à aprovação de propostas legislativas ou de
outras medidas eve ntualmente em curso no âmbito da Administração ou do Poder
Legis lativo.

Essa prát ica, na verdade, é corriqueira eis que as próprias leis de dire trizes
orçamentárias trazem orientação no sentido de que os efei tos de propostas de
alterações na legislação tributária devem ser considerados tanto na elaboração dos
projetos de leis orçamentárias quanto na própr ia lei . A propósito, veja-se o art. 96 da
LDO 2014, transcrito quando da aná lise da "irregu laridade" 8 (v. também o art. 100 da
LOO 2015).

Em razão de todo o exposto, concluímos que a suposta irregu laridade
apontada pelo TCU não deve ser aco lhida pelo Congresso Nacional. pois a Presidcnta
da República, ao realizar abertura de créditos suplementares , entre 5/11/2014 c
14/12/2014. por meio dos Decretos Não Numerados 14028, 14029, 14041, 14042,
14060, 14062 e 14063, não infringiu o art. 167, inciso V, da Constituição Federal.
tamp ouco o art. 4° da LOA 20 14, tendo em vista que os créditos foram abertos:

I. nas condiç ões e limites autorizados pelo Congresso Nacional, nos exatos
termos do art . 4° da LOA 2014;

11 . com apo io nos Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias
(RARDP), cuja finalidade é, exatamente, orientar a necessidade ou não
de contingenciamentos. nos termos do art. 9°, LRE c art. 51, LD0/20 14;
e

111. adotado por auto ridade competente, seg undo as prerrogativas
constitucionais a ela con ferida.

Aco lher o entendimento da Corte, não apenas desconsider á os elementos
acima mencionados, mas também implica burocratizar em excesso os procedimentos
tanto porqu e questões de menor relevância deixariam de ser solvidas tempestivamente
com a abertura de crédito, no momento em que se fizesse necessário, mediante decreto
ou atos própri os de cada Poder, quanto porque o Congresso Nacional passar ia a ser
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sobrecarrega do com tais questões. mediante projetos de lei (quiçá. medidas
provisórias, dependendo da urg ência e relevância) .

No entanto, com amparo no art. 37, cap ut, CF, e no art. 48, LRF,
ente ndemos pertinente a inclusão de "ressa lva" nas contas presidencia is, em razão da
falta de transparência em relação ao andamento bimestral da arrecadação e dos
gastos.

3.3.13 Ressalva 1 - Ausência do rol de prioridades e metas do PLDO 2014

1. Ausência do rol de prioridades da administração pública federal , com suas
respectivas metas, no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014,
descumprindo o previsto no § 2° do art. 165 da Constituição Federal (itens
3.2 e 8.10).

Contextualização do t ópico

• identificação pela unidade técnica do TCU . no item 3.2: págs. 63170 .

• despacho do Ministro Relator, para a manifestação presidencial: item 9.2.5,
pág. 878.

• defesa (AGU) junto ao TCU (RAIO1-20 15): págs. 78/83.

• reanálise pela unidade técnica, no item 8. 10: págs . 7891795.

• con clusão do Ministro Relator, no item 9.2.5: às págs. 847/848.

• inclusão como ressalva, no item I: pág. 16.

Análise

Em relação a este tópico. apontou-se como ressa lva a ausência, no Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 20 14 (PLDO 20 14) , de " rol" de pr ioridades da
administração pública federa l, com as respectivas metas. Teria a Presidenta da
Repúb lica descumprido o disposto no art. 165. § 2°, da Cons tituição Federa l.

O amparo para realizar a ressa lva, segundo o Relatório sobre as contas,
encontra-se no art. 228 do Regimento Interno do Tribuna l de Contas. o qual lhe
permitiria apreciar "dispos itivos de projeto de lei de diretrizes orçamentárias no
âmbito do relatório sobre as contas de governo."

I~ louvável a preocupação com o aperfeiçoamento do sistema de elabora ão
das normas orçamen tárias, aí integrados o plano pluri anu al, a lei de diretriz s
orçamentárias e a lei orçamen tária anual. O beneficiário das melhorias é o conj unto dr
adm inistração e, em últ ima análise. o próprio cidadão.
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Do modo como hoje se elaboram as leis sobre orçamentos, com programa s
inespeeíticos. ações genéricas, por demai s desconectados. com linguagem de diticil
compreensão. os orça mentos não se co locam a serv iço da transparência e do controle
social. Os orçamentos já são em essência altamente técnicos, com jargão próprio,
impregnados de codificações dcci Ir áveis por um corpo estreito de burocratas.

Esse mode lo não colabora com a efici ência na atuação do setor público.
pois gera incerteza inclusive no gestor. quando da apropriação adequada dos gastos.
Orçame ntos como esses, ainda que tudo se divulgue. tornam a informação obscura
para o administrado, não permitindo reconheeer o que efet ivamente é feito com os
tributos arrecadados. Não basta divu lgar. é necessário. antes. ser transparente. ser
com preensíve l.

É ass im como vemos a ressalva no Parecer Prévio.

No entanto. não parece razoável a inclusão do apontamento nesse
documento. que trata das contas presidenc iais.

Ainda que se fa ça a concessão de que o Regimento daq uele Tribuna l
pudesse ampliar o escopo da análise das contas presidenciais. esperar que pudessem
ser feitas avaliações sobre dispositivos de proposições legislativas seria exeessivo.

Os projetos de lei sobre matéria orçamentária são dirigidos ao Congresso
Nacional. que tem seu próprio sistema de controle de constitucionalidade. Projetos
hipoteticamente ineonstitucionais podem e devem ser sanados no processo de
tramitação legislativa. como é corriqueiro ocorrer.

Por outro lado. a atribuição para exam inar (processar c julgar ) a
contrariedade da norm a aos parâmetros constitucionais é do Supremo Tribunal Federal
(art. 102. I. "a"). A propósito. essa Suprema Corte já fi rmou o entendimento de que
seq uer cabe o controle preventivo de constitucionalidade materi al (conteúdo) de
proposição legislativa.

Nos autos do Mandado de Segurança n° 32.033-DF. sob a Relatori a do
Ministro Gilmar Mendes 11 8. deixou a Corte assentado que :

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE
PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE.

1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle
jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei
(controle preventivo de normas em curso de formação) . O que a
jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é "a legitimidade
do parlamentar - e somente do Documento assinado digitalmente

118 Decisão de Plenár io do STF de 20/06/2013. Como o Ministro Gi lrnar Mendes restou vencido. a redação d
respectivo acórdão coube ao Ministro Teori Zavasck i.
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conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001 , que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento
pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacaol sob o número 4204175.
Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 314
Ementa e Acórdão MS 32033 1 DF parlamentar - para impetrar
mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no
processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompativeis
com disposições constitucionais que disciplinam o processo
legislativo" (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso , DJ de 23.04.04).
Nessas excepcionais situações , em que o vicio de
inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais
e procedimentais da atuação legislativa , a impetração de segurança é
admissivel , segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir
vicio já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de
formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final
aprovação ou não.

2. Sendo inadmissivel o controle preventivo da constitucionalidade
material das normas em curso de formação , não cabe atribuir a
parlamenta r, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o
controle abstrato repressivo, a prerrogativa , sob todos os aspectos
mais abrangente e mais eficiente , de provocar esse mesmo controle
antecipadamente, por via de mandado de segurança .

3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e
político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento ,
além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido
pela Constitu ição, subtrairia dos outros Poderes da República , sem
justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de
debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais
vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca
possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos
ainda se deverá duvidar do exercicio responsável do papel do
Legislativo , de negar-lhe aprovação , e do Executivo , de apor-lhe veto,
se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a
seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do
Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei,
sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo
Judiciário, para negar-lhe validade , retirando-a do ordenamento
juríd ico.

o objeto do controle externo é muito bem definido na Carta Política. Nos
termos do art. 70, in verbis:

Art . 70. A fiscalização contábil , financeira , orçamentária
operacional e patrimonial da União e das entidades da administraçã
direta e indireta , quanto á legalidade , legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas , será exercida pelo
Congresso Nacional , mediante controle externo , e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
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Parágrafo uruco. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou
juridica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda , ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária .

Não vemos espaço aí para, mediante o sistema de contro le externo, a Co rte
fisca lizar o processo de formação das leis. ainda que versem sobre orçamentos. O
exame em parecer prévio a ser realizad o se desenvolve e se circun screve a situações
fáticas , segundo o ordenamen to jurídico posto.

É dizer. deve anal isar os atos contábeis. financeiros. orçamentári os.
operac ionais e patrimon iais. ass im como o cumprimento dos princípios constituc ionai s
a que está submet ida a Adm inistraç ão (CF. art. 37), tend o em vis ta as normas em vigor.

O processo de formação das leis, permeado pelo sistema de freios c
contrapesos que lhe é inerent e, conta com mecanismo própri o de controle. que não é
atribuído à Corte de Contas (art. 103, CF) .

Ainda que assim não fosse. mesmo supondo que o Tribuna l tivesse
at ribuição de faze r a ressalva. não ter ia fundamento reconhecer ausência de "rol" de
priorid ades no projeto ou na lei de diretrizes s implesmente porque tal exigência não
consta nem da Constituição nem da reg ulação expre ssa na LRF.

Dizem prec isamente o art. 165 da Constitu ição e o caput do art. 4° da LRF.
in verbis :

CF:

Art. 165....

§ 2° A lei de diretrizes orçamentá rias compreenderá as metas e
prioridades da administração pública federa l, incluindo as despesas de
capital para o exercicio financeiro subseqüente, orientará a elaboração
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a politica de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento .

LRF:

Art. 4° A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §
2° do art. 165 da Constitu ição e:

[...J

Co mo se vê, a Carta Magna estabelece simplesm ente que a " lei" de
diretrizes compreenda as metas e prioridades (sequer exige rela ção destas com
aquelas) da administração pública.
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Com isso, não há óbice lega l expresso que impeça, por exemplo, a
apresentação de metas e pr ior idades na forma de programas, como ocorreu, entre
outros , nos exercícios de 2014, 2013, 2012 e 20 l l , cujos projetos foram convertidos
nas Leis na 12.91912014 (LOO 2014), 119 na 12.70812012(LOO 2013),1 20 n°
12.465/20 II (LOO 2012) e Lei na 12.309/20 IO(LOO 20 11 ).

Em todos esses exerc ícios, o Poder Executivo indicou como prioridades e
metas, além das despesas necessárias ao func ionamento dos órgãos, aquelas
relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e o Plano Brasil Sem
Miséria - PBSM. O que se observa nos exercíc ios citados é que as metas e prioridades
incluídas nos projetos de lei pelo Congresso Nacional foram vetadas pe lo Poder
Executivo e o Congresso decidiu não rejeitar tais vetos, conforme lhe era facultado.
nos termos do ar!. 66, § 40 da CF.

Logo , não tem sentido o Trihunal, pretensamente amparado na
Co nstituição, buscar incluir como ressalva nas contas da Presidenta da República a
ausência de um " rol" de metas e prioridades nos projetos de lei de diretri zes
orçamentárias, quando não há exigência legal para tanto.

Ai nda que o projeto ou a própria LOO 2014 nada estabelecesse (o que não é
o caso, porque há menção a metas e pr ior idades em vár ios dispositivos do texto
legal.' :" ). a identificação da incon stitucionalidade na formação da norma não
competiria ao Tr ibunal, mas ao próprio Congresso Nacional.

Não há dúvidas que, para aperfeiçoamento do planejamento, me lhor seria se
fosse estabelecido previamente em cada exercício financeiro o conjunto de prioridades
e respectivas metas fí sicas que representasse a programação a ser objeto de alocação
dos recursos com primazia. Se ass im fosse feito, o Estado sinalizaria de modo mai s
tra nsparente sua atuação, para os cidadãos, o mercado, e até os próprios agentes
públicos, trazendo previsibilidade.

11<:1 Lei n° 12.919/2014 - Art. 4° As prioridades e metas da admin istração pública federal para o exercício de
20 14, atendidas as despesas co ntidas no Anexo 111 , as de funcionamento dos órgãos c das ent idades que integram
os Orçamentos Fisca l c da Seguridade So c ial. correspondcm às ações relativas ao PAC, ao Plano Brasil Se m
Miséria - PBSM , às decorrentes de emendas individuais e ao Ane xo de Metas e Prioridades. as quais terão
precedência na alocação dos recursos 110 Projeto e na Lei Orçamentária de 20 14, não se constituindo, tod avia, em
limite à programação da despesa.

120 Le i n" 12.708/20 12 - Art. 40 As prioridades e metas da administração pública federal para o exerc ício de
2013 , atendidas as despesas contidas no Ane xo V e as de funcionam ento dos órgãos e das entidades que
integram os Orçamentos Fisca l e da Seguridade Social, correspond em às açõe s relativas ao PAC. ao Plano Brasi l
sem Miséria - PBSM e ao Anexo VII desta Le i, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto
na Le i Orçamentária de 20 13, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

121 No art. 2°, em que se es tabe lece a met a de superávit primário faz-se referência ao Ancx o de Metas fisc ais; no
311. 4°, em que se es tabelece m as prioridades e metas da administração pública federal: art. 93 , IV. aj, que
estabelece meta de crescimento de 50% das aplicações destinadas às cooperativas de produção, micro , pequenas
e méd ias empresas, em relação à média dos três últimos exercíc ios; e art. 93. IV, k), idem paras os setores têxt il,
movclciro. fruticultor e coure iro-ca lçadista.
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122

Entretanto. na árd ua tarefa de elencar prioridades num quadro de elevada
rigidez orçamen tária . como o brasi leiro. o j ulgamento quanto ao que considerar
prioritário não pertence apen as ao Executivo.

o "Projeto" da 1.00 é enviado ao Congresso Nac ional. a quem cabe
deliberar sobre a maté ria. Como "projeto". ainda que env iado eom as dita s
"prioridades" e respectivas metas. o Legislativo pode deliberar por mantê-Ias. ampli á
las. modificá-Ias ou excl uí-Ias.

E. ainda que o Congresso decida prese rva r eventual "rol" como
origi nalmente enviado. o Presidente da República pode repensa r as prioridades do
Gove rno e veta-lo por compl eto, como já ocorreu. conforme acima menc ionado. I~ da
Constituição . Não há ilegalid ade ou improp riedade alguma nisso, porque o Governo
tem o direito. e até o dever (aliás. é para isso que é governo) de optar. de forma
motivada. pelas políticas públicas que irá exec utar tendo como foco o interesse púb lico
mais prem ente.

É oportuno salientar que nem mesmo o Congresso Nacional. partícipe e
interessado na formação da lei. chego u a qualquer conclusão sobre a real necessidade
das metas e prioridades na 1.00. É comum que aprove essas prioridades em forma de
anexo ao projeto; porém. frequentemente veta das, não tem derrubado o veto.

No seguinte trecho da Nota Técnica Conj unta n° 5. de 20 14. elaboradas
pelas Consultorias de Orçamento e Fiscal ização Financeira de ambas as Casas. que
apresenta subsídios à apreciação do PLOO 2015 122

• é possível observar o histórico do
relativo interesse do Leg islativo pela existênc ia de um "rol" de prioridades e metas na
1.00:

Ante o exposto, é defensável a inclusão de anexo de metas e
prioridades pelo Congresso Nacional no PLDO 2015. Vale refletir, no
entanto, acerca da utilidade do esforço legislativo para a inclusão, haja
vista o ocorrido seguidamente nas últimas edições da LDO.

No processo legislativo referente ás LDOs 2011, 2013 e 2014,
cujos projetos não continham o anexo, o Congresso Nacional decidiu
criá-lo.

Relativamente ao PLDO 2011, foram apresentadas 1.479
emendas apenas para a criação do anexo. O anexo foi elaborado com
ações incluidas pelos congressistas e com as ações do PAC
informadas pelo Ministério do Planejamento. As ações incluidas no
anexo foram vetadas, exceto as relativas ao PAC.

No que tange ao PLDO 2012, em que também não veio referido
anexo, o Congresso Nacional decidiu estabelecer as prioridades no
corpo da lei (art. 4°, § 1°), seguindo a conduta do Poder Executivo.

hltp :llwww 12 .senado.gov .br/orcarncnto/doclIlTIcntos/ldo/20 IS/cIaboracao /proj cto-dc- Ici /nota ~Hccn icas-c
estudos/no ta-tecnica -conjunta-no-05-20 15-conor f-sf-cofT-cd - acesso em 20/11/20 15.
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Fixou, no entanto , prioridades para cada função estatal. Essa parte foi
também totalmente vetada.

No que se refere ao PLDO 2013, foram apresentadas 920
emendas para criação do anexo. Na sanção do projeto, o anexo foi
integralmente vetado.

Em relação ao PLDO 2014, foram apresentadas 552 emendas
para inclusão do anexo, que mais uma vez foi vetado integralmente.

Sendo assim, já perfazem cinco anos seguidos que os PLDOs são
enviados ao Congresso sem o anexo de metas e prioridades. O Poder
Legislativo, que tem decidido cria-lo, vê seguidamente tal decisão ser
vetada. No âmbito do próprio Legislativo, é perceptível a redução do
interesse pelo anexo, haja vista o decrescente número de emendas
visando criá-lo.

Além disso, apesar do desgaste implícito na criação, que envolve
acordos políticos e intensos debates e discussões para aprovação das
emendas coletivas e individuais, o Legíslativo não se reuniu para
rejeitar qualquer dos vetos.

Por essa linha, a criação do referido anexo tem sido inócua.
Ademais, na prática observada ao longo dos exercicios em que o
anexo prevaleceu, é reconhecida a escassa efetividade atribuída ás
metas e prioridades no processo orçamentário: (i) foram frustradas as
tentativas de se estabelecerem regras de inclusão das metas e
prioridades da LDO no projeto de lei orçamentária e, quando incluídas,
(ii) as programações foram minimamente executadas.

A fixação de metas, na maior parte das vezes, refletiu apenas a
obediência formal á Constituição. As normas aprovadas sobre o
assunto nas LDOs revelam fragilidade quanto á obrigatoriedade do
cumprimento das metas e prioridades.

Como se verifica, o leg islador poderia ter de cido afastar os vetos
leg itimamente opostos pe lo Che fe do Poder Executivo, para fazer va ler as metas e
prioridades. Contudo, o Co ngresso, também legitimam ente, decid iu não fazê -lo,

A inda que a prefixação de metas e pr ioridades pud esse de a lgum mod o
aperfe içoar o processo orçamentário e dar mais clare za e segura nça à aplicação dos
recursos pú blicos, sua ausência é resu ltado de opção política, cujo efe ito sequer po de
ser controlado pelo Poder Executivo. Não há qualquer víc io nesse processo!

A par disso, no exercíc io em investigação (20 14) , a Presidenta da Rep ública
cumpriu seu papel de iniciar o procediment o legislativo no prazo previsto ' o
Congresso Naciona l cumpriu sua prerrogativa de aprovar o que entendeu ap ropriad ; a
Pres identa, de novo, vetou o que julgou inconsti tuci onal ou contrário ao intere í e
público. O Parlame nto , por último, não optou por derrubar os vetos. Esse é o s istem
de freios e co ntrapesos legiti mado pe la Co nst ituição. A propós ito 123 :

12.1 Co lhido no voto da Ministra Carmem Lúcia, de 20/06/20 13, nos autos do MS 32.033/DF - Plenário .
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A Harmonia entre os Poderes verifica-se primeiramente pelas
normas de cortesia no trato reciproco e no respeito às prerrogativas e
faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe
assinalar que nem a divisão de funções entre os órgãos do Poder nem
sua independência são absolutas . Há interferências, que visam ao
estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do
equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e
indispensável para evitar o arbitrio e o desmando de um em
detrimento do outro , e especialmente dos governados. Se ao
Legislativo cabe a edição de normas gerais e impessoais, estabe lece
se um processo para a sua formação em que o Executivo tem
participação importante, quer pela iniciativa das leis, quer pela sanção
e pelo veto. Mas a iniciativa legislativa do Executivo é contrabalançada
pela possibilidade que o Congresso tem de modificar-lhe o projeto por
via de emendas, e até de rejeitá-lo . O presidente da República tem o
poder de veto , que pode exercer em relação a projetos de iniciativa
dos congressistas como em relação às emendas aprovadas a projetos
de sua iniciativa. Em compensação, o Congresso, pelo voto da maior ia
absoluta de seus membros , poderá rejeitar o veto e, pelo presidente
do Senado , promulgar a lei, se o presidente da Repúbl ica não o fizer
no prazo previsto (art. 66, § r) . Se o presidente da República não
pode interferir nos trabalhos legislativos , para obter aprovação rápida
de seus projetos , é-lhe, porém, facultado marcar prazo para sua
apreciação, nos termos dos §§ do art.64. Se os Tribunais não podem
influir no Legislativo , são autorizados a declarar a inconstitucionalidade
das leis, não as aplicando , neste caso. O presidente da República não
interfere na função jurisdicional ; em compensa ção, os ministros dos
Tribuna is Superiores são por ele nomeados (art. 84, XIX-XVI), sob
controle do Senado Federal, a que cabe aprovar o nome escolh ido
(art. 52, 111 , a). (...) 5.4 Freios e contrapesos. São esses apenas alguns
exemplos do mecanismo dos freios e contrapesos caracterizador da
harmon ia entre os Poderes. Tudo isso demonstra que os trabalhos do
Legislativo e do Executivo especialmente, mas também do Judiciár io,
só se desenvolverão a bom termo se esses órgãos se subordinarem
ao princípio da harmonia, que não significa nem o dominio de um pelo
outro , nem a usurpação de atribuições , mas a verificação de que entre
eles há de haver consciente colaboração e controle recíproco (que,
aliás, integra o mecanismo), para evitar distorções e desmando. A
desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem atribuições,
faculdades e prerrogativas de um em detrimento de outro (SILVA,
José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5.ed. São
Paulo : Malheiros , 2008. p. 44/45).

Portanto, no entendimento desta Relatoria, este ponto não deveria sequer
constar da análise empreendida pelo TeU, menos ainda como causa de "ressalva" das
contas presidenciais. Não tem implicação em conta alguma! É resultado natural do
processo político.
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3.3 .14 Ressalva 2 - Distorções materiais que afastam a eonfiahilidade dos indicadores c
metas do I'PA 20\2-2015

2. Existência de distorções materiais que afastam a confiab ilidade de parcela
significativa das informações relacionadas a indicadores e metas previstos
no Plano Plurianual 2012-2015 (itens 4.2.34 e 8.11 ).

Context ualização do tópico

• idcntificação pela un idade técnica do TCU, no item 4.2 .34 : págs. 389/392.

• despacho do Mini stro Relator, para a manifestação presidencial : item 9.2.13,
pág.879.

• defesa (AGU) ao TCU (RA/0 1-20 15): págs. 105/1 10.

• rea nálise pe la unidad e técn ica. no item 8.1 1: págs. 795/798.

• conclusã o do Minis tro Rel ator, no item 9.2.8: págs. 853 /8854 .

• inc lusão com o ressalva, no item 2: pág . 16.

Análise

o apontame nto em apreço se ampara na possível ex istência de distorções
que afastam a confiabilidade de indi cad ores e metas previstos no Plano Plurianua l para
o período de 20 12 a 20 15 (PPA 2012-2015 ).

Inicialmen te , deve ser frisado que o PPA não se exec uta por si. Depende da
lei orçamentári a de cada ano para ser implem entad o. As in ferências trazidas pel a Corte
se amparam em dados do terceiro ano de vigência do Plano c são levantadas apenas no
encerramento do quarto e último ano . Ass im, são obviamente tardias.

Semelhan te ao que nos refer imos na ressal va I, supra , o proces so de
formação do PPA não pode ser atribuído unicamente ao Poder Exec utivo. Conquan to
esse Poder goze da inici ati va pri vativa, na aprovação fi na l do projeto, concorrem, por
me io de me canismos de colaboração e controle mútuos . o Legis lativo e o Executivo.

Não é por outro motivo que consta da Lei n° 12.593/201 2 (P PA 20 12-201 5)
mecani smos que buscam o aperfeiçoamento do planejamento, da impl ementa ção, de
integração de po líticas públicas c de ava liação do Plano, mediante o cncaminhamc o
ao Congresso Naci onal , pel o Poder Exec utivo, de relatório anual de ava liação, n s
termos do art. 15 daquela Lei 124.

I N Art. 15. o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional relatório anual de avaliação do Plano, que
conterá:
I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano.
ex plic itando. se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizado s;
I1 - s ituação. por Programa. dos Ind icadores, Objetivos e Metas;
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Entendemos. todavia, que a ava liação crítica do TCU. conquan to rel evant e.
abo rda um pequeno aspecto das defic iências do plan ej am ent o pú blico. no caso. os
indicadores e metas constantes dos programas do PPA. Essa ava liação entretanto deve
ser compreendida em contexto maior de avaliação das políticas públi cas.

Assim. como contributo ao debate do tema. do nosso ponto de vis ta. uma
política pública é intervenção governamenta l lastreada em elementos de diagn óstico.
desenho de estrat égias com fundamentação ca usa l. co ns trução de indicadores.
definição de produtos e metas e estimativa de custos .

o processo orçamentário, por sua vez. se rve à material ização das polí ticas
pública s. tendo como limite para sua efetividade a qualidade do desenho co nfigurador
dessas políticas. As le is orçamentárias não criam esse desenho: rendem-no. Elas
serv irão tão bem à produção dos resultados desej ados quanto mais qualificado for o
desenho da intervenção á qual de vem dar suporte .

Deficiências nes se desenho repercutirão di retamente no desempenh o
orça mentário. embora um bom desenho. por razões qu e se enco ntra m fora do esco po
deste documento. não seja suficiente para gara ntir um bom orça mento. Podemos d ize r
que as leis orçamentárias seguem o holofote propiciado pel as polítieas públicas de
base. es tas configuradas em documentos referenciais de planejamento es tratégico .

Há que se indagar. na scquência, que documentos de referência seriam esse s
e esclarecer. de pronto. que o planejamento estratégico de po líticas públicas não cabe.
unicamente. ao Plano Plurianual - PPA. O PPA é instrumento de planej am ento
orçamentário apenas. figurando como uma espécie do sistema mai s amplo de
planejamento governamental. que en vol ve. em instância superior, planos nacion ais.
setoriais ou temáticos de longo prazo acerca das políticas públ icas.

O escl arecimento desse aspecto é importante de vido à frcqu ência com qu e.
equivocadamente. se toma o PPA como o documento de planejamento es tra tégico
máximo da administração pú blica , responsável pe la construção de estratégi as e
indicadores. Não o é.

Conquanto a Constituição Federal de 1988 seja lacônica em relação ao qu e
venha a ser o PPA. tendo remetido a lei complementar a tarefa de definir sua estrutura
e metodologia de elaboração e execuç ão, a Carta Magna ocupo u-se de posicionar o
PPA na sessão " Dos Orçamentos" e definir. como teor necessário desse plano.
co nteúdos de natureza orçamentária - despesas de capital. despesas decorrentes das
despesas de capita l e despesas com pro gramas de duração continuada. Portanto. o que
quer que a lei complementar. ainda não aprovada pelo Congresso Nac iona l. vier a
determinar sobre o I'I'A. restará sempre resguardada constitucionalmente sua natureza
orçamentária.

111 - execução financeira das Iniciativas.
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Observemos, ademais. que cada PPA, também pelo desenho traçado pela
Constituição de 1988. tem, como horizonte temporal, período equivalente ao do
mandato do titular do Poder Executivo. o que impõe três condicionantes: primeiro, o
processo de elaboração é de curto prazo (o plano é inteiramente elaborado nos
primeiros oito meses do mandato); segundo. os objetivos e ações só podem ser
definidos para o médio prazo (do segundo ano do mandato ao primeiro ano do
mandato seguinte); e. terceiro, o conteúdo do PPA adapta o planejamento de Estado
(consignado em leis. por exemplo) à capacidade fiscal do Estado. às prioridades e
valores do mandatário escolhido no processo eleitoral.

Esses aspectos evidenciam que. para figurar como instrumento de
realização de resultados consistentes de longo prazo. o PPA precisa, ele próprio,
espelhar-se em referencial de ordem superior acerca das politicas de Estado ,
ancorando-se em documento mais alentado que contenha diagnóstico, cenários.
estratégias, indicadores, custos e requisitos organizacionais para cada tema de política
pública que o mandatário do momento decidir priorizar.

Os planos referenciais de longo prazo são não apenas distintos do PPA
como devem, idealmente, manter-se insulados de qualquer vínculo com leis
orçamentárias. para além de considerações de factibilidade e levantamento de custos.
Isso porque os planos referenciais têm por finalidade fazer consignar. em documento
de natureza pública e institucional, informações claras sobre como o Estado enxerga
determinada situação. que teoria sustenta sobre as causas dos problemas em tela e que
estratégia advoga ser a melhor para superá-los.

Essa estratégia deve envolver aspectos mais amplos do que os
orçamentários, prestando-se a orientar o conj unto de decisões e ações que configura
uma política pública: o conjunto de normas. processos, estruturas organizacionais.
equipes e recursos materiais. financeiros e tecnológicos necessários à consecução dos
objetivos ali inscritos.

É apenas no segundo momento que as leis orçamentárias devem ser
consideradas, com o objetivo de se definir, no processo politico de alocação de
créditos entre demandas variadas. o montante de dotações orçamentárias a serem
alocadas em cada polítiea e. portanto. o ritmo no qual os objetivos de cada política
pública poderão ser atingidos, em função das prioridades eleitas.

A título de ilustração do ponto supradiscutido, tome-se o caso do Plan
Nacional de Saneamento - Plansab. instituído em 2014 como documento de referênci
em saneamento básico para o período de vinte anos (2014-2033). Esse plano realiz
alentada avaliação da temática do saneamento no Brasil, compreendendo histórico das
intervenções governamentais. diagnóstico sob critérios variados. levantamento das
necessidades prevalentes. indicadores de monitoramento e levantamento de custos.
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Previu. po r exemplo. a neeessidade de investimentos da ordem de R$ 508
bilh ões para que se log re a universal ização dos serviços de aba stecimento de água e
coleta e tratamento de esgotos no pa is. Nesse teor. sua relevância como documento de
referêne ia da po lítica fica resguardada. quaisquer que sejam as dec isões aloca tivas dos
sucessivos governos.

Contudo . os e laboradores do Plansa b avançaram em se u conteúdo para
defin ir aspectos sobre os quai s nem as entidades envolvidas na elaboração e aprovação
do Plan o. nem o Pod er Executivo co nsiderado em sentido amplo. têm autonomia para
fazê- lo. Trata-se da fixação de metas fís icas e tinanceiras a serem rea lizadas no
período de referência do Plano. Além de informar os montantes necessários para dar
cum primento aos objetivos a li de finidos. o plano es tabe leceu em que ritmo esses
objetivos seriam at ing idos. fixando metas nacionais e reg ionalizadas para o curto prazo
(20 18). o médio prazo (2023) e o longo prazo (2033).

Há que se indagar. contudo. como o Plan sab será viabilizado se ele não é
lei orçamentária. não vincula as decisões tomadas nas leis orçamentárias. não se
respalda em qualquer ga rantia de que as metas nele fixadas serão. efeti vamente.
endossadas pelo orçamento e. ademais. perpassa o horizonte equivalente ao de cinco
man datos governa men ta is distintos?

Mostra-se improvável. nesse contexto, a justaposição entre a visão e metas
físicas inscritas no Plano e as visões dos demais atores en volvid os no processo
decisório de aloca ção de recursos, co mo os mem bros do Congresso Nac ional e os
parlamentare s e ges tores dos Estados e Municípios nos quais se da rão as intervenções.
Mormente ao longo de vinte anos .

A inadequação de o Plano estabelecer metas físicas e financeiras
tran sparece, ainda. na necessidade de se ancorar tais metas em análise de ce nários
macroeconômicos. que recorre a projeções de variáveis fora da alçada da temática
setor ial - ce nários sobre cresc ime nto da economia. por exemplo. O Plansab veicula
três cenários para o desempenho da macroec onomia (otimis ta. intermediário e
pessimista) e. co mo não poderia deixar de faz ê-lo por ob rigação hierárquica. escolhe o
cenário otimista de desempenho. em conso nância co m as orien tações do ce ntro de
governo .

O trabalho. portant o. assum iu a premissa de que a economia brasileira
apresentar ia um crescimento razoável no período 20 11-2020:

Durante o qua l [se riam] feitas as reformas estruturais necessárias
e superados alguns dos gargalos existentes - sobretudo na áre a de
infraestrutura econômica para que [houvesse] maior
crescimento econômico no periodo 2021-2030 . Tal desempenho
[possibilitaria], assim, que os investimentos em saneamento básico no
Pa ís de 2010 a 2030 se [estabilizassem] em um patamar elevado se
comparado com os recursos federa is historicamente aplicados no
setor (Plansab, p. 135).
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A desconexão entre esse cenário e a realidade macroeconômica do país se
fez sentir rapidamente. tornando o Plano desatualizad o já no mom ento de sua
publ icação legal. O próprio texto do Plano revela tal desatualização:

É essencial ficar claramente registrado que os resultados da
consulta a especialistas, realizada por meio do Método Delphi,
apontam para metas muito menos otimistas que aquelas aqui
adotadas . A partir da consideração de que a publicação da Lei nO
12. 305/10 exercerá forte efeito indutor na antecipação da erradicação
dos vazadouros, ajustaram-se os valores das metas indicadas pela
referida consulta e se obtiveram, para o Brasil, os valores de 35%,
23% e 0%, respectivamente para 2018, 2023 e 2033, quanto á
proporção de municipios com presença de lixões e vazadouros
(Plansab, p. 149) .

Não seria próprio a um plano setorial, mesmo que instituído por lei.
estabelecer comand os sob re alocação de recursos . Essa é, precisamente, a sea ra das
leis orça mentárias, ent re elas o PPA.

Figura-se, portanto, a necessidade de se compreender melhor os conceitos
ínsitos à boa dout rina do plan ejamento e delimitar adequadamente os conceitos e
papeis cab íveis a cada instrumento. No exemplo acim a, claramente não cabe ao PPA
elaborar est ratégias e indic adores de saneamento, próprios ao Plans ab, como
claramente não cabe a este esta belecer o plano de aplicação dos recursos públicos,
própri o ao PPA.

Dada a incipiência das práticas de planejamento no período mais recente de
nossa história. práticas essas retomadas somente após os processos de estabilização
política e econômica do país, não dispomos ainda de arcabouço satis fatório de
referências e bases estatísticas necessário para lastrear alocações plurianuais
consistentes com visões de longo prazo. As leis orçam entárias refletem esse estado de
coisas e devem ter sua elaboração c cumprimento avaliados no cont exto de um
processo histór ico de aprendizado institu cional.

O PPA, particularmente. deve ser avaliado não quanto à qual idade dos
elementos de políticas públicas que ele, como arguid o, mais incorpora do que elabora,
mas antes quanto ao cumpr imento de três outras funções, essas sim a ele inerentes, de
ser instrumento de:

I. orientação da ação gove rnamenta l, discriminando-se quanto d
conj unto de recursos púb licos enc ontra-se comprometido co r

programas de duração continuada e como o mont ante remanescente de
recursos há de se distr ibuir entre novos projetos governamenta is e
despesas deles decorrentes. conligurando-se as prioridades a serem
perseguidas no período em causa;
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11. comunicação do centro de governo com os governados. dc modo a
sina lizar com clareza as prioridades escolhidas e o perfil de distribuição
dos recursos entre elas , permitindo. com isso. o exe rcício da
participação democrát ica. scja por meio do controle social. seja por
meio do contro le legislativo; e

111 . aprendizado instit ucional. permitindo a ava liação dos resultados
alcançados em relação àqueles inicial mcnte previs tos e a análi se dc
adequação das escolhas rea lizadas em face do desempenho verificado.

Dentro dessa perspectiva. dos governos deve-se demandar. no tocante ao
PPA. não o cumprimento de um pretenso papel de plano estratégico em sentido lato ou
de fixação de despesas em sentido estrito (próprio do orçamento anual) . mas o zelo na
condução do processo histórico de maturação e qualificação da tomada de deci sões.
por meio de:

I. ava liação regular e consequente do desem penho do Plano no
cumprimento das funções supra referidas: c

11. adoção de medidas ínsitas ao processo permanen te de ape rfeiçoamento
das decisões alocativas. Em suma. não o produto isolado. mas o processo
de aperfeiçoamento da orientação. da comuni ção e do aprendizado deve
ser objeto do controle institucional do PPA.

Nesse contexto. as obse rvações do TCU podem ser recepcionadas pelo
Congresso Nacional no âmbito da prestação de contas da Presidenta da República
como contribuição para a elaboração dos futuros planos c aprimoramento da função dc
planeja mento e respectiva aval iação periódica, mas não como ressalvas. porque não
houve, na situação relatada. intringência de nenhum dispositivo legal ou princíp io a
que está submetida a Administração públ ica. Aliás. é preciso reg istrar. tais observações
foram efe tivamente levadas em consi deração na elaboração da proposta do PPA 2016
20 19 (PLN n° 06. de 20 15-CN). conforme salienta a defesa apresentada pela U
(RAIO1-20 15. fls. 109. penú ltimo parágrafo).
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4 VOTO

4.1 Contextualização

Se nhoras e Senhores Co ngressistas , estam os concluindo a análise das
co ntas presid enciais relativas ao exercíci o financeiro de 2014, no caso sob a
responsabilidade da Exce lentíssima Senhora Presidenta da República Dilma Vana
Rou sseff. Realizam os o exame do Parecer Prévio elaborado pela Egrégia Corte de
Contas, mas as co nclusões a que chegam os, embora se apliquem totalmente a 20 14,
não miraram esse exercício espe cífico, senão que os anos vindouros també m,
independe ntemente de quem ocupe o cargo de Che fe do Poder Executivo, de partido
ou grupo pol ítico.

No qu e se refere ao exercício do controle externo pelo Congresso Naciona l.
com o auxílio do Tribuna l de Contas, o art . 75 da Constituiçã o estabelece qu e, in
verbis :

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que
couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de
Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e
Conselhos de Contas dos Municípios.

Logo, est am os lidand o com uma questão que também é do interesse e
responsabilidade de todos os Legislativos e Executivos, seja do s Estados, seja do
Distrito Federal, seja dos Municípios.

Para que a melh or so lução surja, é indispensável que o Congresso Naci onal
fortaleça imediatam ente sua aut oridade no que diz respeito à fi scalização e con trole
externo (arts . 70 e 71, CF. e art . 59, LRr), mormente em relação ao mand atário
ocupan te da ch efia do Poder Executivo, inclusive pel os efe itos políticos que a função
sugere possam ocorrer no caso de rejei ção de cont as.

A Constituição resolveu dar proteção ímpar ao Chefe do Exec utivo,
ce rtamente pa ra que goze de tranquilidade pa ra o exe rcícios de suas funç ões. onde
chega med iant e o sufrág io popular. Para que se aut ori ze uma investigação contra ta l
au toridade faz-se necessária autor ização da Câ mara dos Deputados, por maioria
qualificada de 2/3 dos seus integrantes. para posterior processamento e j ulgamento no
âm bito do Senado Federal, med iante o mesm o qu órum, so b a presidência do
Pres idente do Suprem o Tribunal Federa l.

Nesse qu adro, não é possivel imaginar que, pelo menos sem a participaçã o
do Legislat ivo na fisca lização, essa autoridade seja acusada constantemente de
supostos desvios e irregul aridades em relação à condução das contas públicas, quando
todos sabemos que não é responsá ve l, na condiçã o de gestor direto ou de ordenado r de
despesas. pel a apl icação de recursos públicos.
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Um exemplo pode nos ajudar a eompreender melhor a magnitude do que
estamos por descortinar. Em 09/12/2015, no seu sítio da internet 125, o Estadão noticiou
que a Corte de Contas nego u. por unanim idade e "em votação rápida no plenário".
recurso do governo em relação ao registro das dívidas nas estatís ticas oficiais apuradas
pelo Banco Central.

Ora, Senhoras e Senhores. essa notícia nos enche de preocupação sobre a
fórmula de apreciação e jul gamento das contas dos Chefes do Poder Executivo e sobre
as garantias a elas inerentes. Se a Constituição Federa l. além de dar proteção a essa
autoridade e de estabelecer que a matéria concernente às contas presidenc iais são da
compe tência absoluta do Parlam ento, como poderia aquela Corte. passa da sua Iasc de
exame técnico, continuar atuan do no processo sobre o qual este Congresso Nacional
está concentrado?

Admitir que o Tribuna l continue aprecia ndo a regu laridade de fat os e
condu tas já submetidos ao julgamento do Parlamento, inclusive ado tando medidas que
alterem o Parecer Prévio. demonstra bem a disfuncionalidadc e os riscos para a
integridade de processo com tal relevância técnica e política.

Com amparo em diversas outras not ícias, tenho pra mim que situações
semelhantes de fato aco ntecem com a maioria dos entes federados. Con forme a Folha
de S. Paulo 126, de 20/10/201 5, diversos Estados praticaram os mesmos atos inquinados
de viciados pelo TCU sem que. pelo menos por enquanto. tivessem suas contas
reje itadas. Segundo. ainda. o mesmo j ornal. no caderno Dinhe iro Público & Cia, de
23/ 11/20 14 127

, quin ze Estados e o DF descumpriram as metas fiscais fixadas em lei.

O easo noticiado em relação ao TCU é mais simbólico para nós, tanto
porque a questão está inserida nos autos do julgamento que estamos por iniciar, quanto
porque. ainda que parcialmente, a Corte aco lheu (segundo a notícia do Estadão)
recurso em relação à metodologia de apuração dos resultados fiscais pelo BCB,
liberand o essa Autorid ade de proceder a alteração em suas esta tísticas de 20 13 e 2014 .
Essa irregula ridade, contudo. está apon tada, no Parecer Prévio. como capaz de ensejar
a rejeiç ão das contas presidenciais.

Dentre as questões discut idas nestes autos. destacam-se, por exempl o
aquelas relacionadas à possibilidade de enquadramento. como operaçã o de crédito, de
compromissos financeiros venc idos e não pagos, de responsabi lidade de entes
públicos. o que ofenderia a LRF.

125 http://noticias.uol.com.br/uItimas-Baticias/agencia-estado/20 I5/ 12/09/por-unan iIII idade-tcu-nega-recurso-dl1.
governo-ern·.malise-das-pedaladas-fiscais.htm - acessoem I 1/12/2015.

...http://wwwl .folha.uol.com.br/poder/20 15/1O/I 698480- a-exemplo-de-dilma-estados-tambem-fizeram
manobras-fiscais-em-20 14.shtml

127 Disponíve l em: http://dillhciropublico.blogfolha.lIol.col11.br/20 14/ 11/23/ 15-cstados-c-o-df-descLlIllDriram-as
mctas-fiscais-fixadas-ern-lei/. Acesso em 9/dez/20 15

Página 225 de 243



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

Por igual. debate-se se haveria descumprimento da LRF, em qualquer
circunstância, pela não realização de contingenciamentos bimestrais em montantes
suficientes para assegurar o cumprimento das metas fiscais fixadas.
independentemente de outras considerações sobre a importância ou relevância das
despesas a serem bloqueadas, ou dos custos advindos da limitação dos gastos.

Essas questões certamente também são objeto de discussões e preocupações
no âmbito dos entes subnacionais.

Nesse sentido, conclamo os nobres pares a uma reflexão serena, quanto ao
que ora iremos decidir e, posteriormente, quanto ao que iremos regular em relação à
atuação do Parlamento e da Corte de Contas, como órgão auxiliar e técnico. em
relação à apreciação das contas dos chefes do Executivo.

No nosso modo de pensar, é preciso redobrada cautela na interpretação da
legislação de regência, pois o resultado deste julgamento poderá impactar
negativamente a gestão. não apenas da União, mas também dos Estados, Distrito
Federal e Municipios, em razão de incertezas e insegurança jurídica decorrentes desse
processo, levando ao engessamento da gestão pública e a conflitos desnecessários
junto aos tribunais de contas. Ministério Público e no próprio Poder Judiciário. Temos
o dever de fazer preservar a regularidade e continuidade da atuação do poder público.

o quadro das finanças públicas, como se pode imaginar, é crítico. Apesar de
arrecadar cerca de 34% de tudo que se produz no País. o Estado está em situação de
grande dificuldade financeira. como relatado diariamente pelos principais veículos de
comunicação.

Fomos Relator da Receita do PLOA 2016, já aprovado pelo Parlamento.
Nessa condição privilegiada, pudemos constatar que, apesar dessa volumosa
arrecadação, a União não dá conta de seus tantos compromissos. basta olhar para nossa
segurança p ública, nossas escolas, nossos hospitais, rodovias. portos, aeroportos.

As despesas obrigatórias, sobre as quais o gestor não tem qualquer poder
discricionário, já consomem o patamar de quase 88% do total das receitas estimadas.
O restante, algo em torno de 12%, sobra para a manutenção da máquina pública, para
planejar os investimentos, para zelar pelo patrimônio público. para a realízação das
políticas públícas de redução das desigualdades sociais e regionais, para pagar o
estoque de despesas de anos pretéritos, além do atendimento dos casos de urgência que
inevitavelmente aparecem. como surtos de dengue (zika vírus), ações na área de defes
civil. questões de segurança pública. cumprimento de decisões judiciais no correr d
cxercrcro.

É nessa situação. que não se deu apenas em 2014 e nem foi nesse ano que
começou, que se encontra a União, bem assim a grande maioria dos Estados e
Municípios! O largo período de razoável crescimento econômico chegou ao fim .
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o País vive momento repleto de desafios, num cenário de crises econômica,
fiscal c política. O PIB, segundo o IBGE. teve crescimento negativo de 2.10% no 10
semestre de 2015, em comparação com o mesmo período de 20 14. e já se prevê
crescimento negativo próxim o de 4% para o exercício. com inflação de dois dígitos. O
resultado primário consolidado do setor público, medid o pelo Banco Central nos
últimos 12 meses, até julho de 2015. mostrou-se igualmente negati vo de 2. 10%, com
tendência de agravamento.

A meta fiscal consolidada para 2015, inicialmente lixada em R$ 114,7
bilhões no PLDO 2015 , transformou-se em previsão de déficit. nos termos do PLN n°
5. de 20 15-CN, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional. A crise polí tica se
reflete nas notórias dificuldades de aprovação, em ambas as Casas do Parlam ento, de
matéria s consideradas de alta relevância, inclusive aquelas relaci onadas ao aj uste fiscal
do País.

Nesse contexto, chegou ao Congresso Nacional o Parecer Prévio elaborado
pelo TCU com "recomendação" de rejeição das contas relativas ao exercício de 2014,
o que natura lmente alimenta e acirra as disputas políticas. Não poderíamos deixar de
rememorar que a última vez que o Relator da Corte de Contas se manife stou pela
rejeição das contas presidenciais foi há 80 anos, em 1937, sobre as contas do exercicio
anterior do Presidente Getúlio Vargas, cujo relatório, no entanto. foi rej eitado pela
própria Corte. Sendo assim, é a primeira vez que o Congresso Nac ional deve se
debruçar sobre Parecer Prévio pela rejeição das contas presidenciais!

O TCU fundamentou seu parecer em 12 supostas irregularidades e 2
ressalva s. identificadas na execuç ão orçamentária e finance ira. o que contrariaria
disposições legais. em especial a LRF e a Constituição Federal.

No Relatório que ora submetemos à apreciação deste Co legiado
examinamo s, detalhndamentc, cada um desses apontamentos. Nos parágrafos
seguintes, faremos breve resumo das principais teses e argumentos apresentados pelo
TCU. todos repelidos por nossas próprias conclusões. um a um.

Entendemos imperioso registrar. em apertada síntese de nosso Relatório,
que o processo relativo à elaboração e apreciação das contas presidenciais, envo lvendo
providências no âmbito de órgãos técnicos do Poder Executivo. do TCU. deste
Colegiado e do Plenário do Congresso Nac ional, está absolutamente carente de
disciplinamento por parte do Parlamento, a quem cabe, com exclu sividade.
regulamentar a matéria.

Este aspecto, preambular ao exame de rnen to dos apontamentos de
irregularidades, é de extrema importância dado o potencial caráter sancionador do
proces so de prestaç ão de contas. Como se sabe, falhas processuais que levem à
inobservância ou comprometimento de direitos assegurados em lei ou na Constituição
podem resu ltar na integral anulação dos processos respectivos.
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De fato, o Congresso Nacional nunca editou norma para regular
adequadamente a forma de apresentação e o conteúdo, tanto das contas a serem
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, quanto do Parecer Prévio elaborado pelo
TCU. Os pareceres favoráveis à aprovação das contas emitidos pelo Tribunal, desde o
episódio de 1936, propiciava tramitação legislativa sem questionamentos mais
aprofundados.

É preciso, no entanto, detinir o objeto do julgamento que o Congresso
Nacional deve realizar para que os congressistas possam exercer suas plenas
prerrogativas no caso dentro do papel constitucional que lhes cabe.

A delimitação é relevante porque não parece razoável atribuir todas as
nunucias do funcionamento da máquina pública à responsabilidade do Chefe do
Governo. O foco do julgamento deve se guiar pela relevância, mas não abundância.
das matérias colocadas à responsabilidade do Presidente.

Por outro lado, está em questão no julgamento político não um governo em
abstrato, uma política em tese. Trata-se de julgar a conduta de um mandatário, de um
titular de poderes políticos conferidos pela Constituição e pelo voto popular, a partir
dos elementos trazidos nas contas.

A Carta Magna, não por acaso, diferencia esses tipos de apreciação em seu
art. 49. inciso IX: por um lado. o Congresso aprecia os relatórios sobre os planos de
governo, mas~ "as contas prestadas pelo Presidente da República". Ou seja,
parece não restar dúvidas de que o julgamento é personalíssimo. É o mandatário quem
tem as contas julgadas, não o governo em geral.

O Egrégio Tribunal de Contas da União anualmente envia o parecer prévio
que elabora, intitulado "Contas do Governo da República - Exercicio 'x'", para o
julgamento do Congresso Nacional. como se fossem as contas prestadas pelo Chefe do
Poder Executivo. No ora caso relatado, "Contas do Governo da República - Exercício
de 2014".

Tal denominação remete a uma abrangência que parece não se ajustar à
delimitação que acima se fez em conformidade com o ordenamento jurídico. Se fosse
apenas uma questão de nomenclatura, analisado o objeto conforme a restrita exigência
constitucional, atendida estaria a norma, perdendo sentido o debate.

No entanto, não é isso que se constata na documentação enviada à
deliberação congressual. A terminologia empregada pelo Tribunal tem to I
correspondência com o que analisou, porém, é o que nos parece, não atende à restri
constitucional.

Este Colegiado já identiticou por diversas vezes a impropriedade da
nomenclatura; porém, embora a tenha por vezes corrigido, não enfrentou a essência da

Página 228 de 243



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza ção
(CMO)

questão: qual seria o conteúdo das contas presidenciais. a parce la que o Tribunal deve
anal isar mediante pa recer prévio.

Na aná lise das Co ntas de 20 14. a Corte. preenchend o o vác uo legis lat ivo.
c ita que seu Parecer Prévio se ampara em seu Regimento Intern o. na sua Resolução n"
142. de 200 1. no art . 36 da Lei n" 8.443. de 1992. e no art. 56 da LRF. entre outros
disposit ivos legais .

Entretanto. nenhuma das normas citadas foi aprovada conforme a
competência firma da no art . 49. IX. CF. As matérias exclusivas do Congresso Nacional
são ve iculadas mediante decreto leg islativo ou reso lução. o que não ocorre no caso.

As normas internas expedidas pelo própri o Tri buna l menos ainda poderiam
ser invocadas. O TC U, com todo o respe ito que merece. não desempenha atividade
legiferante. sa lvo para cuidar da administração interna; tampo uco pod eria subst ituir o
Congresso Naciona l na matéria.

No art . 224. o Regimento da Corte estabelece que o Relator das contas pode
efetuar as "fis calizações que entenda necessár ias à elaboração do seu relatór io" . Ou
seja. com base nesse dispositi vo. pode o Relator. discricionariament e. decidir qua is
atos. fatos, programas ou polí ticas públicas serão fiscalizados para compor o parecer a
se r encaminhado ao Congresso Nac iona l.

Não nos parece que tamanh a d iscricionarieda de esteja a linhada ao atua l
texto da Carta Polí tica. que separou. prec isamente. as competências do Tribunal e do
Congresso Nac ional. Ao primei ro. cabe j ulgar as co ntas dos adm inistradores púb licos.
de maneira geral. Ao segundo. co mpete com exclusividade julgar as contas
presidenci ais (CF. art. 7 I. I. e 1/).

Embora o Congresso Nac ional não tenh a cu idado adequada mente da
preservação de suas competências. o vaz io legislativ o não deveria ser suprido por
outro órgão ou Poder. por mais prestígio que tenha e mereça.

Mas não se trat a de apenas zelar pelas competências do Poder Leg islativo. o
que não seria pouco. Na verdade. no respe itoso e abrangente Relatório e Parecer
Prévio ela borados pe lo Tribuna l. veri fica-se que este fund iu. indistintamente. ma térias
de caráter eminentemente técnico-jurídicas sob a responsabilidade de gestores
públicos. para estabelecer conexão direta co m atribui ções do príme iro mandatário do
Pais. Ou seja. combinou os incisos I e 11 do art. 7I da Co nstituição. para compor a
prestação das contas presidenciais de 20 14.

O própri o Parecer alerta que as contas da Pres ide nta represent am ,
consol idação das "contas ind ividuais de min istérios. órgãos e entidades federais
depend entes de orçamento federa l" ( item 1. 1.3).
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Mais: o Relatório revela que o Parecer Prévio contempla "informações
sobre os demais Poderes e o Ministério Público" (Introdução, terceiro parágrafo). A
questão merece ser enfrentada devido às consequências políticas e jurídicas para os
prestadores de contas.

A união desses universos apenas é compreensível se o objetivo for mostrar
visão abrangente de toda a atuação governamental, por vezes necessária. haja vista que
metas e objetivos fixados para o Governo federal podem ser afetados por eventos
ocorridos no âmbito dos demais Poderes e do Ministério Público. fato que deve ser
levado em consideração na apreciação das contas presidenciais. Mas deveriam ser
mostrados especi ficadamente, para permitir a clara distinção entre o que se imputa ao
Presidente e o que é de responsabilidade dos demais agentes públicos.

Isso porque o resultado do julgamento pelo Legislativo não poderá
contaminar (seja para aprovar ou rejeitar) as contas re lativas a outros responsáveis
pelos dinheiros públicos. cuja competência de julgamento pertence ao Tribunal (art.
71. 11. CF).

Veja-se que o Tribunal alerta. no mesmo citado item 1.1.3. que sobre as
contas individuais "pode haver erros e irregularidades não detectados no nível
consolidado que venham a ser constatados c julgados no futuro, em atendimento ao
que dispõe o art. 71. inciso 11. da Constituição Federal". Esclarece, ainda, que as
contas atribuíveis a outros gestores serão julgadas posteriormente pelo Tribunal,

Além de confirmar a confusão de matérias. o Parecer Prévio torna evidente
a possibilidade de um bis in idem de julgamento, com desprestígio ao Parlamento: o
mesmo fato ou conduta inquinada de ilegalidade pode vir a ser julgado primeiro pelo
Congresso, e, posteriormente, pelo Tribunal, podendo, inclusive, resultar em
afastamento da legalidade ou ilegalidade já apreciada pelo Congresso Nacional por
ocasião do julgamento da totalidade das contas presidenciais que lhe foram
apresentadas no Parecer Prévio.

Essa engenharia permite, lamentavelmente, responsabilizar d iretamente o
Chefe do Poder Executivo por contas ilíquidas, que não lhe dizem respeito
diretamente. e sem a prévia averiguação da existência de desvio do gestor imediato
subordinado.

Evidentemente que esse mecanismo atenta contra o ordenamento, tanto
porque leva ao Congresso matéria que o TCU deveria decidir por ele próprio (art . 71.
11, CF), quanto porque fragiliza o julgamento congressual, que pode ser revisto ainda
que parcialmente pela Corte em segundo julgamento. A par disso, possibilita a
responsabilização do Presidente da República por fatos e atos atribuídos a
subordinados.

A ausência de adequado disciplinamento da matéria traz problemas de toda
ordem. Veja-se que o Tribunal não cumpriu o prazo constitucional de sessenta dias
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para elaborar o Parecer Prévio (art. 7 L I, CF). tendo em vista a necess idade de abrir
prazo para defesa da Presidenta da República e assegurar o devido processo.

No contexto. parece-nos acertada e cuidadosa a decisão da Corte de Contas .
Entretanto. a regulamentação do assunto deverá estabelecer que o prazo para o
contraditório deve estar contido no prazo de sessenta dias estabelecido para o Tribunal
se manifestar. de forma a não desrespeitar tão expressa e clara disposição
constitucional.

Não nos alongaremos mais nesta questão preliminar. pois as Seções 3.1 c
3.2 deste Relatório tratam. com deta lhes. dos problemas. omissões. distorções e riscos
para o processo de j ulgamento das contas presidências. em razão da ausência de norma
específica sobre o assunto elaborada pelo Congresso Nacio nal. Esperamos que os
apontamentos que ora fazemos possam servir de base e de referênci a para futura. que
esperamos para breve . normatização do assunt o.

4.2 Da segura nça j urídica e do princípío da boa fé objetiva

o Supremo Tribunal Federal - STF tem recon hecido o .1'1(1111.1" constitucional
do princípio da proteção da confiança e a consequente inconstitucionalidade de sua
ofensa.

Conforme precedentes j urisprudenciais. resta claro que não podem ser
ignorados os postulados da segurança jurídica. da boa-fé objetiva e da proteção da
confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito.

Embora a Corte de Contas tenha tentado ignorar o cometimento de qualquer
violação ao princípio da segurança jurídica, sob o argum ento de "que não se
vislumbram mudanças radicais na interpretação dc normas legais e constitu cionais.
tampouco divergência na j urispru dência do TCU sobre o tema : '. fato é que tais
princípios restaram sim afastados, na medida cm que, em diversas passagens. o própri o
Tribunal atribui a uma conduta durad oura a qualificação de "irregularidade". quando
esse não era seu pos icionamento em exe rcício s pretéritos.

Em relaçã o à irretroatividade da lei. conquanto a Corte tenha a opinião de
que interpretação nova sobre fatos pretéritos possa retroagir. porque a ação do cont role
é, via de regra , a posteriori, e os princípios constitucionais não podem ser subvertidos
para justificar o descumprimento da lei e de que a modulação temporal. tal com o
suscitada nas contrarrazões. representaria. na verdade. uma espécie de 'salvo-conduto '
às ' pedaladas fiscais ' (p. 826). o fato relevante a ser destacado - e o que importa para
esta análise - é que aquela Corte. pelas informações constantes nos autos. nunca havia
examinado e se manifestado. no caso concreto. sobre eventuais irregularidades. por
exemplo. das contas de suprimento mantidas pela União j unto à Caixa ou em relação
aos pagamentos de subvenção para o BND ES. BB e FGTS . objeto da presente
controvérsia.
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No caso da Caixa, ao longo de mais de quatorze anos, os contratos foram
renovados anualmente e não consta que, em algum momento, a possibilidade de ofensa
à LRF tenha sido cogitada, seja pelos órgãos de controle, seja pelos respectivos órgãos
jurídicos.

Pelo contrário, existem vários pareceres expressos tanto do órgão jurídico
da Caixa (Nota Jurídica na 0093/2014), quanto da Controladoria-Geral da União
(Parecer ASMG/CGUIAGU/O 1/20 15), entre outros, atestando que tais transações não
se enquadravam no coneeito jurídico de operação de crédito dado pela LRF, dando a
segurança necessária ao Poder Executivo para atuar como atuou.

Por outro lado, e. conquanto correta a conclusão do Tribunal de que a
modulação temporal invocada pela AGU não pode se constituir em "salvo conduto" a
eventuais irregularidades praticadas por gestores, não se pode perder de vista que
também o intérprete não possui salvo conduto para interpretar as normas sem as peias
imposta pelos princípios de respeito à segurança jurídica e a boa fé objetiva, ínsitos ao
estado de direito a que todos se submetem.

o TCU, conforme consignado no voto condutor do Acórdão 992/2015
Plenário. entendeu não "ser razoável" classificar como operação de crédito meros
atrasos de curtíssimo prazo no repasse de recursos do Tesouro. Registrou, ainda, que a
"magnitude" dos valores seria um fator determinante da classificação da operação.

Os critérios nos quais se baseou, para classificar as movimentações da conta
de suprimento como operações de crédito apenas no exercício de 2014, e não nos
anteriores, comprovam a complexidade da matéria.

Aceita a tese, saber se um prazo é "razo ável" ou quando determinada
transação financeira assume "magnitude' inaceitável, passaria a depender de avaliação
totalmente subjetiva, segundo a ótica e critérios personalistas de quem faz a avaliação.

Note-se que até mesmo o conceito de despesa pública considerada
"irrelevante" não foi deixado ao livre arbítrio do intérprete, pois a LRF definiu, no § 3°
do art. 16, que este deveria ser definido pelas leis de diretrizes orçamentárias.

Nesse passo. e apenas para ilustrar, há que se ponderar que se os saldos
devedores nas contas de suprimento mantidas na Caixa caracterizam operação de
crédito em favor da União, então o inverso, ou seja, os saldos positivos verificados ao
longo dos anos, conforme informado pela AGU, também poderiam ser interpretados
como operação de crédito, em bcncflcio da Caixa, vez que o respaldo contratual e
condições financeiras são únicos.

Neste caso. tais operações também seriam nulas (art. 33, LRF), porque
contratadas sem autorização legal (art. 32, LRF). exatamente pelas mesmas razões e
fundamentos já explicitados neste Relatório. Tal interpretação praticamente
inviabilizaria a opcracionalização, nos moldes em que atualmente concebidos, de todos
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os programas soc iais operados pela Ca ixa e onde há incerteza no volume de saques
diár ios.

Ass im. considerando os precedentes da Suprema Corte. reputamos
absolut amente rele vantes os princípios da segurança j uridica e da boa fé objetiva.
razão pela qual devem ser considerados para convalidar atos reali zad os repetidamente
pelos gestores há mais de uma década. sem que nunca se tenh a cogitado. nem pelos
órgãos jurídicos das partes contratantes. nem pelos órgã os de cont role. qualquer
ilega lidade sobre eles.

Qualquer mud ança de entendimento deverá ser acolhida como
aprimoramento da gestão pública. a ser aplicada para casos futuros. No ponto. não se
pode ignorar a presunção de legitimidade dos atos administrativos realizados ao longo
de anos consecutivos.

Por fim, consideramos que tal entendimento está perfeitamente embasado
não só na jurisprudência como também no inciso XIII do Parágrafo único do art. 2" da
Lei n° 9.784. de 1994. que determina que. nos processos administra tivos. devem ser
observados, entre outros critérios. "interpretação da norm a administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. vedada aplicação
retroativa de nova interpretação".

4.3 As supostas irregularidades apontadas pelo TeU

As supostas irregularidades apontadas pelo TCU dizem respeito à execução
orçamentária e financeira do Governo Federal. inclu sive empresas integrantes da
administração indireta. e podem ser ass im agrupadas. para me lhor compreensão . dada
a afin idade dos assuntos:

I. omissão de passivos nas estatísticas das dívidas do setor público.

apurada pelo Banco Central (irregularidades I e 10);

11. existência de passivos vencidos e não pagos j unto à Caixa. 13NDES e

FGTS . o que caracterizar ia contratação irregul ar de ope ração de crédito
(irregularidades 2. 3. 4 e 9);

111. extrapolação de fontes e dotações autorizadas no orçamento de

empresas integrante do orçamento de investimentos (irregularidades 5 e
6):

IV. ausência ou insuficiência de contingenciamento orçamentário para

assegurar o atingimento da meta fiscal definida para o exercício
(irregularidades 7. 11 e 12); e

V. utilização da execução orçamentária para influir na apreciação

legislati va do PLN n" 36. de 2014 (irregularidade 8).

P ági na 233 de 2·H



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO)

A s íntese dos principais argumentos apresentados pelo TC U para
fund amentar sua opinião. as contrarrazões da defesa e a nossa própria análise
enco ntram-se descritos. de forma detalhada. nas Seções 3.3 . I a 3.3.14 deste Relatório.

Abaixo. breve resumo das principais teses e de nossas conclusões e a
proposta de voto para cada "irregul aridade" e "ressalva" apontada pela Corte.

Irregularidades 1 e 10 - estatísticas da dívida pública

A controvérsia discutida diz respeito à metodologia de apuração da Dívida
Líquida do Setor Público - DLSP. A referida metodologia foi desenvolvida pelo Banco
Central. há mais de 25 anos. com base em critérios e padrões internacionais e tem por
finalídade subsidiar suas deci sões de política monetária, como impactos na demanda
agregada e no nível de preços, para a qual tem competênc ia privativa (C F. art. 164.
Cf).

o Senado Federal e o Congresso Nacional ainda não estabeleceram os
limites de endividamento nem os critérios para apuração do resultado fiscal, conforme
previ sto no art. 30 da LRF.

o TCU, embora afirme que não pretende alterar a metodologia do BCB,
va le-se de analog ia e interpretação expansiva que nada mais faz que alterar os critérios
definidos pelo Banco Central.

o I3CB alerta que a ampliação do eseopo das estatísticas fiscai s, " longe de
aprimorar as estat íst icas fiscais, trari a prejuízo para a adequada consecução da
fina lidade legal para a qual foram concebidas e implementadas, a saber,
instrumentalizar a condução da política monetária pelo BCB" (RA IO1-20 15, p. 27).

Não nos parece conforme a lei e as atribuições legai s e constitucionais do
TCU. que este determine, direta ou indiretamente, alteração na metodologia de
apuração de estatíst icas , porquanto a concepção e a aplicação desta são da
competência legal do Banco (art. 164, CF. e arts . 90 e 10. da Lei na 4.595, de 1964).

Em consequ ência, entendemos que as irregularidades I e 10 apontadas pelo
TC U não devem ser acolhidas pelo Congresso Nacional. sequer como ressalvas.
inclu sive porque não têm relação direta com a atuação do Chefe do Poder Executivo.

Neste caso. parece-nos que é admissível à Corte de Contas, tão somente, se
entender necessário , apontar à Autarquia a existência de eventuais inconsi stências, na
sua opinião. verificadas na aplicação da citada metodologia, cabendo ao BCB, anuind
aos apontamentos . promover as alterações necessárias e a consequente atualização d
Manual de Estatís ticas Fiscais. se for o caso, dentro da sua exclus iva competência de
Autori dade Monetária .
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Irregularidades 2, 3, 4 e 9 - passivos vencidos e não pagos junto li CAIXA,
BNDES e FGTS, o que caracterizaria contratação irregular de operação de
crédito.

o cerne desses apontamentos reside em cara cterizar ou não os
co mpromissos financeiros do Tesouro perante a Ca ixa. BND ES e FGTS com o
operação de crédito, no conc eito jurídico dado pelos art s. 29. 35 e 37 da LRF.

o conceito de operação de crédi to. por não englobar todo e qu alquer
comprom isso financeiro assumido pelo seto r público. ex ige interpretação que lhe
defina os reai s contornos jurídicos (e não somente econômi cos). de forma obje tiva e
clara, sob pena de se permitir que inte rpretações excessivamente expansivas ou
restritivas acabem por comprometer a aplicação da LR F. em desacordo co m o espírito
do legislador.

A Lei n° 11.977. de 2009 (Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV). c
a Lei n° 12.096. de 2009 (Prog rama de Suste ntação do Investiment o - PSI ).
aut ori zaram a União a reali zar despesa orçamentária. a título "subven ção econô mica".
que é despesa corrente a ser fixada na lei orçamentária anual. sob essa classificaç ão, c
não despesa de capital, como apontado pelo TCU.

Interpretação ao contrário subverteria expressa disp osição do legislador.
além de ignorar o sentido dos termos técnicos por ele utili zado no texto legal. Não
houve. em nenhum caso, adiant am ento. abertura de crédito ou qu alquer esp écie de
mútuo firmado com a União .

E, ainda:

I. A presença de encargos financeiros ou de registros cont ábeis nos at ivos
ou passivos das instituições financeiras não são elementos definitivos
para caracterizar operação de crédito, no conceito jurídico dos art s . 29 .
35 e 37 da LRF;

lI . O prazo de 24 meses para pagamento das despesas com equalização. no
caso do PSI. integra a metodologia de apuração e pagamento das
subve nções. não afronta autorização legislati va con ferida pelo art. 1°. §
6°, da Lei n? 12.0 96. de 2009. não tran smuta a natureza da despesa.
definida pelo legislador como subvenção econômica. nem a transforma
em operação de créd ito. nos mold es definidos pela LR F:

Ill . Os contratos administrativos de fornec imento de ben s ou pre stação de
serviço não mudam sua natureza jurídica para contratos típicos.
assemelhados ou equiparados a operação de crédito , no caso de
inadimplemento do ente público. nos termos da LRF; e
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IV. Como, nos casos examinados, não se trata de operação de crédito, não
há que se falar em ilegalidades pela falta de consignação, na lei
orçamentária anual, de receitas ou despesas de capital.

Isso não obstante, a existência de passivo da ordem de R$ 40,0 bilhões
penden tes de pagamentos ao final de 2014 evidencia as deficiências de planejamento e
do desacerto da gestão orçamentária e financeira sob a responsabilidade do Poder
Execu tivo .

Por essas razões, é louvável a disposição e iniciati va da Presidenta da
República de, diante da contrové rsia suscitada nos casos sob análi se, editar o Decreto
n° 8.535, de I° de outubro de 2015, que "Dispõe sobre a contratação de serviços de
inst ituições financ eiras pelos órgãos e entidades do Poder Executivo federal" , com a
finalidade de discipl inar a matéria e atender as ponderações da Corte.

Pelas razões acima expostas, entendemos que os apontamentos feitos pelo
TCU não devem ser aco lhidos pelo Congres so Nacional como irregularidades, mas
como "ressalvas" às contas presidenciais, nos termo s do projeto dc dec reto legislati vo
anexo .

Irregularidades 5 e 6 - extrapoIação do montante de recursos aprovados no
Orçamento de Investimentos em fontes de financiamento e em dotações
autorizadas

A irregularidade ora em análise tem relação com a desobedi ência aos
limites de execução, por fonte de financiament o e dotaçõe s, apro vados pela lei
orçamentária, no âmbito de empresas estatais.

o que aqui se chama de "irregularidade" capaz de afetar as contas da
Pres identa da República na verdade refere-se a ocorrência de natureza eminentemente
técn ica, sob a responsabilidade direta dos gestores, em cada caso apontado, sem
qua lquer conexão com condut a omissiva ou comissiva da Presidenta da Repúbl ica.

o ilustre Ministro Relator reconheceu, em seu voto, "os esforços do Dest
em regularizar a questão", em relação aos anos anteriores em que segu idamente as
desconformidades tamb ém foram apontadas (fls. 849). Porém, em vez de amenizar ou,
pelo menos, manter a mesma avaliação do apontamento como "ressalva" nas contas
presidenciais, resolveu agravá-la sem apresentar nenhuma motivação para o ato.

No nosso entendimento, a questão ora tratada sequer deveria constar d
contas presidenciais, pois trata, visivelmente, de atos de gestão cujo s responsáveis sa
precisamente identificáveis e não foi demonstrada nenhuma conduta omissiva o
com issiva do titular das contas ora analisadas.
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Irregularidade 7, 11 e 12 - ausência ou insuficiência de valores
contingenciados

o TCU reg istro u que. ante o cenário de frustração de receitas em confronto
co m as estimativas . deve o Executivo promover. enquanto não for devidamen te
concretizado o processo de aprovação das alterações propostas ao Leg islativo. o
devido contingcnciarnento, porquanto a Lei não lhe conferiria margem de
discricionariedade. ainda que sob a j ustificativa de haver probabilidade elevada de
alteração da meta.

Apontou. também. a abertura de créditos suplementares. por decreto. de
forma contrária à lei orçamentária anual e o art. 167. ineiso V. da Constituição Federa l.
tend o em vista o cenário então posto de descumprimento das metas fiscai s.

Não anuímos com o entendimento do TCU.

Segundo nossas conclusões. as recstimati vas não exigem. forçosamente.
ainda que pela via legislati va , aj ustes a cada bimestre dos limi tes de execução dos
orç amentos ou da meta anual fixada. A aus ência de aj uste não tra z necessar iamente
prejuí zo ao alcance da meta. uma vez que a exe cução orça mentária não é impositiva.
Ade mais. eventual co ntingenciamento desd e logo pode redunda r em maiores gastos .
em vez de favorecer a economia de recursos.

Parece evidente que a observância da legalidade na execução orçam entária
não se resume ao artigo específico da LDO que estabelece u uma meta fiscal anua l a
ser perseguida pelo ges tor. mas a todo o co njunto normativo que ordena a execucão
orçamentária visando o interesse público.

De outro lado. fo sse ass im tão ev idente a possibilidade e a necessidade de
limitação de empenho e movimentação financeira no exercício de 20 14. o próprio
Tribunal deveria ter a lertado os Poderes e órgãos tempestivamente (a rt. 59. § 1°. L
LRF). o que não con sta ter ocorrido.

Ass iste razão à Co rte de Contas no que diz respeito à dissonância de
cen ários econômicos e fi scais projetados bimestralmente com o rea l comportamento da
economia em 20 14, o que acabou comprometendo. em alguma medida. a tran sparência
da execução orçamentária.

Não existe nenhuma vedação legal para condicionar a elaboração ou
execução orçamentária à aprovação de prop ostas legislati vas ou de outras medidas
eventualmente em curso no âmbito da Administração ou do Poder Legislativo. sendo.
na verdade. prática corriqueira prevista inclu sive nas leis de diretri zes orçamentária
(a rt. 96 da LDO 20 14).

Portanto, considerando que:
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I. as decisões de não contingenciamento foram adotadas com apoio nos
relató rios de avaliação de recei tas c despesas primárias elaborados por
órgãos técnicos com petentes, regu larmente publicados, com a
fi nalidade exata de orientar essas decisões, nos termos do art. 9°. LRF. e
do art. 51 . LDO 20 14;

11. o contingenciamento não é obrigatório. de forma absoluta. tendo em
vista que a decisão pode levar ao descumprimento de outros
dispositivos legais ou expor a riscos elevados a vida. o patrimônio e o
interesse público:

111 . os órgãos responsáve is pela elaboração dos boletins bimestra is.
especificamente a SOF/MPOG e a STN/MF. na condição de órgãos
centra is dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de
Administração Financeira Federal, nos termos estabelecidos na Lei n°
10.180, de 200 I. não estavam obrigados a acolher, senão como
subsídio, as informações prestada s pelo MTE. ou qualquer outro órgão
setorial; e

IV. o gestor não deve ignorar eventu ais cenári os de turbulência econômica.
A própria LRF não se descuidou desse aspecto. pois estabel ece. no art.
66. ampliação de prazos no caso de baixo crescimento do PII3 ou de
mudanças drást icas na conduç ão das polític as monetária e cambial.
reconhecidas pelo Senado Federal.

Em razão do exposto. conclu ímos que as supostas irregularidades apontadas
pelo TCU não devem ser acolhidas pelo Congresso Nacional.

No entanto. entendemos ser pertinente a inclusão de "ressa lva" nas contas
presidenciais em razão da dissonância de cenários econômicos e fiscai s projet ados
bimestralmente com o real crescimento da economia em 20 14. o que acabou
comp rometendo. em alguma medida , a transparência da execução orçamentária.

Irregularidade 8 - utilização da execução orçamentária para Influir na
apreciação legislativa do Projeto de Lei n° 36/2014-CN

A fundamentação do Parecer Prévio considerou suficiente, para a conclusão
ofertada. a suposição de que o Decreto n° 8.367. de 2014. teria sido editado para influir
na apreciação do PLN n° 36. de 2014-CN. Tal influên cia decorreria da disponibilização
e imediato bloqu eio de R$ 10 bilhões. que somente seriam liberados após a aprovação
do citado PLN.

Essa ação teria afro ntado o art. 118 da LDO 2014 . que dispõe que a
execução do orçamento deve obedecer aos princípios constitucionais e não pode ser
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ut ilizada para in flu ir na apreciação dc proposições leg islati vas em tramitação no
Co ng resso Nacion al.

Vê-se. na análise dos fatos, al to grau de subjetivismos e presunção de
co nd uta irregul ar a ve icular interpretação particular do Tribuna l sobre atos ordinários
de governo e so bre a atuação do próprio Pod er Leg islativo.

Como o ato da Presid en ta foi vo ltado para a Admi nis tração. especialmente
do Poder Executivo, não se enxerga co mo poderia. mesmo que tratasse de execução de
des pesa. influi r ilegi tim am en te nos trabalhos leg islat ivos.

o c itado Decreto, a lém de visa r cumprir prazo peremptóri o estabe lecido na
LDO 20 14 (art . 5 L § 12. I) e de ter sido adotado após o pronunciamento da CMO
so bre o PLN n° 36. de 20 14-CN. atendeu a tod os os pressupostos de
constitucionalidade, publicidade, legalidade, legitimidade e moralidade. não se
co nstituindo o fundam ento para ex istênc ia da "irregular idade" aqu i apontada. razão
pela qu al deve se r integralment e desconsiderada pe lo Co ngresso Nacional.

Ressalvas I e 2 - ausência do rol de prioridades e metas do PLDO 2014 e
distorções materiais que afastam a confiabilidade dos indicadores e metas
do PPA 2012-2015

Não há óbice legal qu e impeça a apresentação de metas e prioridades na
forma de programas. com o ocorreu no exercíc io de 201 4, e também nos exercíc ios de
20 13. 20 I 2 e 201 I. cujos proj etos fora m convertidos nas Lei s n° 12.9 1911014 (LDO
20 14), n° 12.70S/201 2(LD O 20 13), n° 12.46512011 (LDO 2012) e Lei n" 12.309110 10
(LOO 20 11).

As observações do TCU relativam ent e a defi ciências nos indicadores e
metas do PPA 20 12-20 15 tratam de qu estões técnicas. que não podem ser imputadas
diretamen te à responsabilidade da Presidenta da Repúbl ica . No máximo. podem ser
recepcionadas como contribuição para a elaboração dos futuros plan os e
aprimorame nto da função de planej ame nto e respect iva ava liação periódica .

Portanto, no entendime nto desta Relatoria, não procedem os fundamentos
da s ressal vas apontadas pel o TC U, razão pel a qu al não devem ser co ns ideradas pe lo
Cong resso Na ciona l, no processo de con tas presid enciais.

Já chegando à nossa conclusão, importa assin alar qu e o ins trumento do
co ntingenc iame nto inst itu ído pela LR F. ou seja. a possibilidade de o gestor limitar os
montantes de empenho e movimentação financeira das do tações autorizadas nas leis
orçamentárias, desempenha papel de grande relevância pa a o equilíbri o das contas
públicas. na medida em que permite a limitação dos gasto ã s reais disponibilidades
finan ceiras do Estado. em cada exercício financeiro.
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Mas há que se reconhecer, entretanto, que tal mecanismo tem limitações,
sobretudo diante de crises fiscais agudas, representadas por baixo crescimento
econômico, queda na arrecadação c aumento de despesas, entre elas o inevitável
pagamento de juros da dívida pública. Nessas situações, a necessidade de mitigação e
mesmo superação dos problemas exigem alternativas fora ou além do simples
contingenciamento, pois a recondução da economia para uma trajetória de equilíbrio e
crescimento pode exigir a adoção de medidas de caráter estrutural na gestão fiscal e
orçamentária de forma a produzir os resultados necessários, de ta l modo que,
eventualmente, o próprio instrumento da limitação pode se revelar insuficiente ou
impróprio.

Não temos dúvidas da importância c da necessidade de serem adotadas
todas as medidas para obtenção e manutenção do equilíbrio das contas públicas, com
vistas a assegurar o crescimento econômico e a redução da dívida pública a patamares
aceitáveis, e todos os benefícios daí decorrentes para o bem comum, bem assim
fortalecer o papel do Estado.

Para tanto, é imperioso que todos participem: (i) o Governo e o Congresso
Nacional, a quem cabe conciliar realisticamente as metas fiscais estabelecidas
anualmente com reavaliações c adaptações de programas, políticas e prioridades
públicas, inclusive mediante alteração na legislação, à efetiva capacidade fiscal do
Estado, e (ii) os sistemas de controle interno e externo no sentido de reforçarem seu
papel no controle preventivo, conforme previsto no art. 59, § 1°, da LRF, de forma a
prevenir e antecipar medidas corretivas necessárias ao equilíbrio fiscal.

Diante do exposto, esta Relatoria entende que os apontamentos de
irregularidades feitos pelo TCU decorrem, em grande medida, de diferentes
interpretações da legislação vigente, em especial da LRF, no que toca ao conceito
jurídico de operação de crédito, dívida do setor público e contingenciamentos.

Nesses casos, e até que o entendimento da matéria seja pacificado, é
recomendável redobrada prudência, sobretudo no caso de prestação de contas de
agentes públicos, dado o caráter sancionador desses processos.

Além disso, constata-se o caráter técnico-jurídico das matérias
controvertidas cujas eventuais desconforrnidades não têm nenhuma conexão com as
atribuições diretas da Presidenta da República, nos casos concretos examinados.

Da mesma forma, em nenhum apontamento foi demonstrado ou mesmo
apontado eventual ato omissivo ou comissivo que possa ser atribuído à ação direta ou
indireta da Presidenta da República c que tenha atentado contra a Constituição Federal
a lei orçamentária vigente ou qualquer outro normativo.

Deixamos assentado que, na nossa conclusão, os atrasos nos pagamentos de
compromissos financeiros da União, denominadas de "Pedaladas Fiscais" no Relatório
do órgão técnico, não se ajustam ao princípio da gestão fiscal previsto na LRr, mas
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também não se enquadram no conceito jurídico de operação de crédito de que tratam
os arts . 29, 35 e 37 da mesma Lei.

Por último, não poderíamos deixar de consignar, nesta oportunidade, que
levamos em consideração, no voto proposto, as conclusões extra ídas do Parecer Prévio
examinado, no sentido de que o julgamento das contas dos gestores envolvidos ainda
será realizado pelo TCU, em cumprimento ao art. 71, 11. da CF. razão pela qual não se
pode imputar responsabilidades à Chefe de Governo, pela inconclusão de tais
processos, até mesmo porque poderá haver, após o devido proc esso legal. o
afastamento das responsabilidade inicialmente apontadas , como as noticiais indicam já
ter havido pelo menos parcialmente.

Ponderados todos esses elementos, esta Relatoria VOTA pela aprova ção,
com as ressalvas constantes deste Relatório, das contas apresentadas pela
Excelentissima Senhora Presidenta da República, DILMA VANA ROUSSEFF.
referentes ao exercício financeiro de 2014, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo anexo.

Sala da Comi ssão, em

(PDT/RO)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Aprova, com ressalvas, as contas da
Excelentíssima Senhora Presidenta da República
relati vas ao exercício de 20 14.

O CONGRESSO NAC IO NA L decreta:

Art. 12 Ficam aprovadas, com ressalvas, as contas de
responsabilidade da Excelentíssima Senhora Presid enta da Repúbl ica, Dilma
Vana Rousseff, atin entes ao exercício de 2014, nos termos do inciso IX do
artigo 49, combinado com o inciso XXIV do artigo 84 da Constituição Federal.

§ I ° As ressalvas menci onadas no caput, descritas no Parecer da
Co missão a que se refe re o art. 166, § I° da Constituição Federal, decorrem da:

I - pouca aderência do cenário econômico-fisca l projetado
bimestralmente, no exercício de 2014, comparativamente ao comportamento
efetivo da economia, o que frag ilizou a transparência da execução orçamentária
e fi nanceira, exigida no art. 37 da Constituição Federa l e nos arts. I° e 9° da Lei
Co mplementar n" 101, de 2000;

11 - existência, em 20 14, de compromissos financeiros vencidos e
não pagos ou pagos com atraso junto à Ca ixa Econômica Federal, Banco do
Brasil S/A, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, rela tivos a beneficios soc iais
e subvenções econ ômicas de responsabi lidade da União, em desacordo com os
princípios do planejamento, da transparência e da ges tão fiscal responsável,
previstos no art . 37, da Constituição Federal e no art. 1° da Lei Complementar n"
101 , de 2000; e

III - existência de vultosos e crescentes compromissos finance iros
contabilizados como restos a pagar, sendo de R$ 177 bilhões, R$ 2 19 bilhões
R$ 227 bilhões, em 2012 , 2013 e 2014, respectivamente, o que indi
deficiências no planejamento da execução orçamentária e financeira, en
desacordo com o art. 37 da Constituição Federal e o art. 1° da Lei Complementar
n° 101, de 2000.
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§ 2° Compete ao Che fe do Poder Executivo, à vista das ressal vas
consignadas no § I ° deste artigo , determinar aos órgãos e entidades responsávei s
que ado tem as med idas pertinentes para aperfe içoar e corrigir os respectivos
processos, métod os e sistemáticas com vistas ao aprimoramento da gestão
pública.

§ 3° A ausência das medidas sanea doras a que se refere o § 2°, não
j ust ificada, será ponderada, pelo Congresso Nac ional, no julgamento das contas
presidenciais re lativas ao exercício de 2016.

Art. 22 Este Decreto Legislativo en tra em vigor na data de sua
publicação.

Senador

de

Relat r

de 2016.

Senadora ROSE DE FREITAS (PMDB/ES)

Presidente da CMü
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