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INTRODUÇÃO

Os inúmeros desafios que se colocam para a sociedade brasileira passam,
necessariamente, pelo fortalecimento e aperfeiçoamento das suas instituições
democráticas. Nas instituições do Estado, mormente as que se destinam ao
controle, têm surgido, nos últimos anos, diversas iniciativas localizadas que visam
ampliar a transparência das contas públicas e a cooperação com as instituições
da sociedade civil que se dedicam ao controle social. Inserem-se nesse contexto:

- a criação, em alguns tribunais, de unidades especializadas em obras,
pessoal, desestatização e regulação, macro-avaliação governamental e
auditorias de natureza operacional, verificando não só aspectos legais,
mas se a utilização dos recursos públicos é a mais econômica, se estão
sendo disponibilizados os melhores serviços em relação aos recursos
disponíveis e se os objetivos da política estão sendo atingidos, bem
como os impactos resultantes dessa política;

- a participação de instituições não governamentais nas auditorias de
natureza operacional, para opinar sobre a relevância, oportunidade e
consistência da proposta de auditoria, bem como sobre as conclusões e
o monitoramento da implementação  de recomendações;

- a busca de uma metodologia de avaliação dos programas e modelos
regulatórios, com foco na redução da pobreza e das desigualdades sociais;

- a reformulação de sites para torná-los mais acessíveis ao cidadão,
disponibilizando informações orçamentárias e financeiras de todos os
municípios, como no Paraná e na Paraíba;

- a criação de sistemas informatizados, alimentados com informações
que vão da compra do terreno ao processo de licitação, utilizando
informações fornecidas pela sociedade civil;

- a criação de sistemas de monitoramento da execução orçamentária,
para que a fiscalização não atue apenas de forma posterior, mas evitando
irregularidades e possibilitando a correção de rumos por parte do
administrador;

- a utilização de meios eletrônicos para superar a lentidão nos julgamentos;

- a promoção de audiências públicas pelos Tribunais de Contas e a
divulgação das audiências promovidas pelo Poder Executivo, inclusive
estimulando a população a participar;

- a capacitação do corpo técnico, dos gestores públicos e também da
sociedade civil, especialmente através dos Conselhos;

- a aplicação de questionários para obter informações da sociedade civil
sobre merenda, transporte, material didático, confrontando-as com os
documentos;
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- a criação de ouvidorias, como no Rio Grande do Sul, via Internet, telefone
e correspondência, com registro de denúncias dos cidadãos, identificada
ou anônima, resguardado o sigilo da fonte, fornecendo número de registro
para que o denunciante acompanhe a apuração via Internet, comunicando-
lhe os resultados da auditoria e disponibilizando, via Internet, para a
sociedade.

Além dos Tribunais de Contas, os procuradores e promotores do Ministério
Público também têm atuado nos atos dos quais decorre crime, utilizando as decisões
e fiscalizações dos Tribunais para formular ações e encaminhar o  processo ao
Poder Judiciário. Em muitos casos, o Ministério Público atua em conjunto com a
sociedade civil, exigindo que seja respeitado o direito de fiscalização das contas
pelos cidadãos e iniciando representações e ações de improbidade administrativa.
Há casos, como no Rio Grande do Sul, onde também o Judiciário tem contribuído,
com a criação de uma câmara especial para o julgamento dos gestores públicos e
dos atos de improbidade administrativa, agilizando as decisões.

Por sua vez, as instituições da sociedade civil também têm empreendido
esforços de ampliação e aperfeiçoamento dos espaços e instrumentos de
participação. Para além das experiências de orçamento participativo, muitas dessas
instituições acreditam que devem opinar em todas as etapas da gestão pública,
desde a formulação de políticas, do planejamento e do orçamento, até o
monitoramento da execução orçamentária, a avaliação e o controle. Acreditam
também que devem atuar em todas as instâncias do Estado, pois isto possibilita a
efetivação de direitos e fortalece a democracia. É o que denominamos de controle
social. Suas iniciativas baseiam-se, principalmente:

-  na elaboração de políticas públicas e do processo orçamentário, influenciando
e sugerindo, tanto no Executivo, como no Legislativo;

- na capacitação da sociedade civil, ampliando a consciência dos cidadãos
em relação aos seus direitos e às formas práticas de exercê-los,
desmistificando práticas paternalistas e clientelistas;

- no monitoramento dos planos e orçamentos, exigindo que se cumpram e
que priorizem as necessidades da população;

- na mobilização da sociedade civil, para atuar no controle dos atos da
administração, examinando os documentos de prestação de contas,
comparando-os com as obras e os serviços realizados e denunciando as
irregularidades para coibir a corrupção;

- na atuação no Legislativo, propondo projetos ou emendas a projetos em
tramitação e buscando o apoio de parlamentares;

- na interpretação e análise qualificada da informação;

- na articulação com outras organizações, como através da Associação
Brasileira de Organizações Não-Governamentais - ABONG e da Inter-Redes,
a qual reúne um conjunto de quarenta e cinco redes e fóruns que atuam
com diferentes temas, para potencializar o trabalho e definir estratégias
conjuntas de criação de espaços públicos e institucionalizados de
participação, inclusive na definição da política econômica.
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A cooperação, no entanto, requer ampliação e aprofundamento, com a
inserção sistemática na agenda de ambos - do controle oficial e do controle social
– de debates que se destinem à criação de mecanismos concretos de interação,
bem como à disseminação das experiências exitosas, num país tão diverso e
desigual como o Brasil.

Para a realização desse diálogo, o INESC buscou o apoio de várias
organizações não governamentais e de associações representativas dos Tribunais
de Contas e do Ministério Público, para realizar o Seminário Transparência e Controle
Social – um diálogo entre Sociedade Civil, Tribunais de Contas e Ministério Público,
nos dias 23 e 24 de maio de 2005, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos
Deputados. O Seminário foi transmitido, na íntegra, pelo Sistema Interlegis e pela
TV Câmara.

O Relatório deste Seminário contém indicações dos caminhos que poderão
ser trilhados, tanto no âmbito de medidas legais, como administrativas e até
judiciais, pois representa um registro ímpar das posições manifestadas por
especialistas na matéria e por representantes de instituições. Ao todo, treze
instituições apoiaram o evento e vinte e oito palestrantes manifestaram suas
opiniões, além do público presente, ao qual foi aberto o debate. O principal resultado
do Seminário talvez seja o diagnóstico de que será preciso fortalecer os instrumentos
de controle da gestão pública, atuando concomitantemente em várias frentes e
somando esforços de vários atores. Neste sentido, foram pontuados cinco temas.

O primeiro tema refere-se a ver assegurado o direito dos cidadãos de receber
dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, como é o caso
das contas públicas, tanto no que tange à receita, como à despesa, inclusive à
despesa com dívida. Esse direito, embora previsto na Constituição Federal, no
título que trata dos direitos e garantias fundamentais, mais especificamente no
artigo 5º, inciso XXXIII, é de difícil aplicação prática, pois ainda não foi
regulamentado. Outros dispositivos constitucionais prevêem o princípio da
publicidade na administração pública (art. 37, caput) e que as contas dos municípios
fiquem à disposição de qualquer contribuinte por sessenta dias (art 31, § 3º). A
Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 48 e 49) também tem disposições a respeito,
assim como o Estatuto das Cidades e a Lei de Ação Popular.

Seria preciso regulamentar, de forma ampla, o artigo 5º, inciso XXXIII,
inclusive revendo a presunção de sigilo. No Estado, só poderia ser sigiloso, não
divulgado ou não acessível, o que é claramente previsto em lei, seja em uma área
sensível ou que envolva relação de privacidade para algum ou para todo o cidadão.
A regra geral deve ser de absoluta abertura e acesso e o cidadão não deve ser
obrigado a informar porque quer ter esse acesso, já que este é seu direito. Contudo,
até o momento, o  dispositivo constitucional foi regulamentado apenas no que
tange à exceção, definindo-se o que é sigiloso (sigilo bancário, fiscal e questões
de segurança nacional). O acesso em si continua sendo negado, por alegadas
razões de ordem técnica, ou porque as pessoas não entenderiam o seu conteúdo,
ou porque o sistema não comportaria um número grande de acessos simultâneos.

Embora apenas uma parcela mínima da população brasileira tenha acesso à
Internet, o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI não seja
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amigável, e ainda que saibamos que sempre será necessária a opinião qualificada
de analistas para destrinchar a informação, mostrando o que é essencial, isso não
deve servir como argumento para restringir o acesso. É preciso, primeiro, assegurar
o direito do exercício da cidadania, para que, depois, o público desenvolva as
capacidades necessárias para poder lidar com aquele instrumento. Se o governo
nunca abre os sistemas, torna-se impossível que as pessoas desenvolvam essa
capacidade e entra-se num círculo vicioso.

Neste sentido, as fontes primárias não são substituíveis por informações
trabalhadas, as quais poderiam facilmente confundir-se com propaganda de
governo. É preciso que as informações estejam disponíveis a todos aqueles que se
sintam capazes de acessar os sistemas, para assegurar a independência das
análises.

As informações técnicas sobre capacidade dos sistemas também são
contraditórias e argumentos semelhantes não tem inviabilizado, por exemplo, a
entrega de declarações de imposto de renda pela Internet. Além disso, parece
óbvio que nem todos estarão o tempo todo e simultaneamente realizando consultas.

No nível federal, o acesso ao SIAFI se dá por senha e há sanções
administrativas para os funcionários que, eventualmente, facultem  o acesso a
terceiros: podem ser punidos e perder o emprego, porque facultaram o acesso a
informações sobre receitas e despesas públicas. A Câmara dos Deputados e o
Senado ajudam, disponibilizando através da Internet, o acesso aos bancos de
dados dos planos e orçamentos públicos contidos no SIAFI. A Câmara dos Deputados
foi precursora desse processo e, mais recentemente, o Senado desenvolveu o
programa “Siga Brasil”, que amplia e torna mais amigável o acesso. Embora não
contenham  todas as informações (por exemplo, metas físicas e recursos
parafiscais, contidos no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento –
SIGPLAN) e as apresentem com alguma defasagem, ambos sistemas são muito
úteis e bastante utilizados pela sociedade civil.

É forçoso reconhecer que as dificuldades, e também as soluções, são
diferentes de acordo com o tamanho da administração. No Governo Federal, é
impossível, pelo seu tamanho, que a sociedade fiscalize contas físicas e processos.
O mesmo ocorre nos grandes municípios, onde pode ficar mais difícil chegar aos
números, porque há muito poder político, potencialmente, para esconder informação.
A solução passa pelos meios eletrônicos, pela Internet, pelo acesso aos sistemas
de informação. Se estes, ou não são públicos, ou não permitem acesso em tempo
real, não há instrumentos que permitam aos cidadãos controlar a execução do
orçamento público e verificar se foram atingidas as metas definidas pelas políticas
públicas.

No caso dos pequenos municípios, no entanto, muitas vezes não há sistema
algum ou o sistema não é acessível a ninguém, nem a vereadores, mas há maior
facilidade para que a sociedade civil se aproprie de detalhes físicos, inclusive
fotocópias dos cheques, empenhos e notas fiscais.

A questão do acesso também transcende os sistemas porque há informações
públicas de interesse coletivo que não estão disponíveis neles e, o mais das vezes,
nem fisicamente. Assim, não há acesso suficiente, por exemplo:
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- às renúncias de receitas;

- à estrutura de salários dos poderes públicos;

- à localização, por município, no orçamento, e muitas vezes também na
execução, de todas as despesas descentralizadas;

- ao contingenciamento por programas e ações, pois este rompe com a lógica
do planejamento e se dá por órgão ou ministério;

- aos tributos embutidos nos preços das mercadorias, pois não foi
regulamentado o dispositivo constitucional (art. 150, § 5º) que determina
que os consumidores sejam esclarecidos a respeito;

- aos contratos da dívida, inclusive entre os entes da federação, sob alegadas
razões de que  as operações de crédito estariam resguardadas por sigilo
bancário;

- aos casos em que as sanções da LRF foram aplicadas e o porquê, e se não
foram, porque não foram;

- à situação dos entes da federação em relação àqueles limites estabelecidos
pela LRF para que, se existe uma regra, ela seja aplicada a todos igualmente,
grandes e pequenos;

- aos relatórios de auditoria dos Tribunais de Contas, especialmente quando
não se convertem em decisões do Plenário.

Até os Tribunais de Contas confirmam ter dificuldades de acesso em alguns
casos, como, por exemplo, o dos precatórios, dívidas, origem dos ingressos dos
servidores e renúncias fiscais. Já os membros do Ministério Público, muitas vezes,
precisam solicitar aos Tribunais de Contas as informações porque não têm
elementos, isto é, justificativas, para buscá-las diretamente.

A questão básica parece ser que repartir informação é repartir poder; e
ampliar a quantidade e a qualidade da informação é construir a democracia. A
informação pública, ampla, imparcial, correta e compreensível constitui um pré-
requisito para a participação social, para interferir com qualidade nas políticas
públicas. Por isso mesmo, esses são aspectos que merecem toda a atenção das
instituições democráticas do País.

O segundo tema tratado no Seminário diz respeito a assegurar que as
informações sejam disponibilizadas com a transparência necessária, isto é, que
evitem a linguagem técnica para sejam compreensíveis por aqueles que não são
especialistas. E que, além disso, sejam relevantes, confiáveis, tempestivas, e
prestadas a custos acessíveis, para que se possa copiar o que é necessário.
Transparência é diferente de divulgação e de publicidade porque envolve a
compreensão das contas.

Nos últimos anos, a democratização foi acompanhada por avanços
significativos na transparência fiscal. Nunca houve tanto interesse pelo orçamento
público e tanto espaço na imprensa para a matéria fiscal, desde casos isolados de
má gestão de recursos públicos, até o debate mais amplo das contas públicas e
da política fiscal. Os municípios entregam e têm seus balanços publicados na
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Internet anualmente. Várias iniciativas, como Conselhos e Fóruns, conseguiram
reverter algumas práticas locais, embora não a prática e a lógica orçamentária
como um todo. O Relatório do TCU sobre obras com indícios de irregularidades é
utilizado para que, em casos graves, os recursos não sejam gastos.

Não obstante os avanços, nesse campo da transparência, ainda é necessário
um choque cultural. Para além de qualquer regulamentação, é fundamental que
exista boa fé entre aquele que informa e aquele que é o destinatário da informação.
Há gestores que não têm nenhuma iniciativa de promover a participação popular,
quando da elaboração dos orçamentos públicos, nem de publicar a prestação de
contas e os relatórios resumidos, nem de realizar audiências públicas. Muitas
vezes, os locais onde o cidadão poderá apreciar as contas municipais são
inadequados ou os prazos exíguos e protelatórios. Os extratos dos contratos são
publicados no Diário Oficial mas, muitas vezes, os números e as informações não
são compreensíveis, nem divulgados periodicamente, nem estão na Internet. Poucos
se preocupam em fazer levantamentos de preços que sirvam de comparativo nas
licitações públicas. Há fundos estaduais e municipais fictícios, sem recursos. E,
principalmente, tanto as informações colocadas de forma genérica dificultam o
acesso aos detalhes, como as divulgadas em excesso fazem com que se perca a
noção do todo. É preciso que os gestores em todas as instituições façam uma
autocrítica para verificar o quanto são, de fato, transparentes.

Além disso, o desafio é fazer com que o foco seja maior. O controle social
deve se dar sobre todas as contas públicas e todos os atos da gestão, não só
sobre a despesa orçada, até porque há grande diferença entre o orçado e o
executado, e não basta avaliar apenas a probidade do uso dos recursos públicos,
mas também a qualidade e a suficiência da sua aplicação e dos resultados que
produzem.

Mesmo no orçamento, é preciso discutir a qualidade das previsões de receita
e despesa realizadas pelo Executivo e pelo Legislativo. Na tramitação do processo
orçamentário no Congresso, por exemplo, não tem havido uma discussão
democrática sobre metas fiscais, nível de resultado primário e despesa de juros -
o maior item de despesa orçamentária -, pois esta é decorrência da política
monetária estabelecida independentemente pelo Banco Central, e conseguiu-se
convencer, até boa parte do Legislativo, de que a política econômica não deve ser
discutida pelo povo nem por seus representantes.

O Estado Democrático de Direito tem evoluído para uma forma de democracia
que não deve ser exercida apenas pelo sistema representativo, mas também de
forma direta. No Brasil, a participação do cidadão pode ser exercida de diferentes
formas, mas não há uma regulamentação geral a respeito, apenas legislações
localizadas ou práticas cristalizadas em algumas regiões. Neste sentido, um péssimo
exemplo foi o fato de o Projeto de Lei do Plano Plurianual ter desconsiderado
quase que integralmente o processo de consulta pública, do qual participaram
mais de 2.300 entidades representativas da sociedade civil em todos os estados
da federação, bem como a mobilização da sociedade civil para dar qualidade às
proposições, politicamente qualificadas.
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O fato de termos uma sociedade com baixo nível de escolaridade, constitui
um desafio a mais, não só para melhorar a escolaridade, mas para educar para a
cidadania, para que os cidadãos saibam suas responsabilidades e saibam cobrar,
dos seus legisladores e do poder público em geral, a transparência, a decomposição
dos números que não entendem. Apesar disso, e embora não haja uma cultura
disseminada do controle social na população, muitos cidadãos exercem o controle
social com extrema eficácia porque têm noção de prioridade e fazem comparações,
em termos de resultados das políticas, mesmo sem saber ler, e mesmo quando o
próprio poder público tenta desqualificá-los, principalmente quando se apontam
irregularidades nos Conselhos.

Quanto mais as informações são monopólio, ou herméticas e confusas, menor
é a capacidade de a sociedade participar e de influenciar o Estado, o que acaba
enfraquecendo a noção de democracia, que pode ser medida pelo fluxo, pela
qualidade e quantidade das informações que circulam na sociedade. O grande
desafio é a transparência no sentido do empoderamento, que significa encontrar
instrumentos para que a população entenda o orçamento e fiscalize o poder público.

O terceiro tema do Seminário lança questionamentos sobre os avanços, em
termos de transparência, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a qual completou
cinco anos em maio de 2005. Embora se tenha ampliado a consciência fiscal e  a
transparência, ainda há muito o que avançar. Vários pontos carecem de
regulamentação, em outros enveredou-se por interpretações duvidosas, e outros,
ainda, não são cumpridos. Esses fatos não demonstram a falência da LRF, nem
negam o seu conteúdo revolucionário, no sentido de uma mudança de cultura na
gestão pública no Brasil, mas dão noção da complexidade dos problemas, do
enorme caminho a percorrer e da dificuldade de fazê-lo pela via exclusiva das leis.

Dentre os pontos que carecem de regulamentação encontram-se, por
exemplo:

- os limites para a dívida da União, o que tende a gerar um conflito federativo,
pelo tratamento desigual e também pela centralização (ou transferência)
recursos para a União, porque as dívidas dos estados e municípios são
corrigidas  pelo IGPM, enquanto a correção da dívida do Governo Federal
segue indicadores muito inferiores;

- o Conselho de Gestão Fiscal, que além de dar representatividade na definição
dos padrões de compras e de documentos, tem a função de aumentar a
transparência, premiar experiências bem sucedidas e sanar alguns dos
problemas aqui apresentados; e

- as audiências públicas, que, quando ocorrem, muitas vezes são marcadas
em horários em que ninguém comparece, sem informar aos Tribunais de
Contas com antecedência.

Dentre os pontos de interpretação duvidosa, podem-se citar:

- A LRF não resume as metas fiscais ao resultado primário, nem o fixa ou
exige que ele seja crescente; ao contrário, todas as metas são determinadas
a partir de uma discussão anual, em cada ente. Na elaboração da LDO
Federal, no entanto, ignora-se a meta de dívida pública e de resultado nominal
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e buscam-se superávites primários recordes, sem discussão sobre as
conseqüências fiscais da política monetária e da taxa de juros. Nem se faz
previsão, na LDO, da despesa com juros.

- O contingenciamento previsto na LRF é realizado após uma avaliação, a cada
dois meses, que indicaria se as metas serão cumpridas; em caso de excesso
de arrecadação ou baixa execução de despesas, a LRF prevê recomposição
das dotações. No entanto, o contingenciamento realizado é preventivo, por
decreto, logo que o orçamento é aprovado, em um montante exagerado e,
depois, ocorrem descontingenciamentos. Isso gera uma tendência de superação
da meta de resultado primário e problemas de eficiência na administração
pública, pois não há tempo para consumar a despesa. Além disso, fica difícil
justificá-lo porque não tem havido insuficiência de receita e, sim, excesso de
arrecadação, que não é acompanhado por reposição de dotações na forma
prevista na LRF. O co_ntingenciamento preventivo serve como instrumento
de pressão, nas votações do interesse do governo.

- Na LRF, a reserva de contingência destina-se a eventos imprevistos. Na
prática, a reserva cria espaço para que se façam emendas parlamentares.

- Não há clareza sobre a individualização das responsabilidades nos casos
em que o Chefe do Executivo é substituído antes do fim do mandato ou
quando o sucessor reconhece dívidas não contabilizadas e erros de
administrações anteriores, tais como ausência de orçamento, de empenho
e de registros contábeis fidedignos. Há um temor de que o novo administrador
assuma um ônus que não é seu e de que seja punido justamente por ser
transparente.

- O significado do “incentivo à participação popular” varia de acordo com a
região e  não há uma unidade de medida. Não se sabe se os atores foram
realmente incentivados, se foram chamados, se as informações foram
adequadamente traduzidas para eles ou é possível rejeitar as contas pelo
fato de não terem sido realizadas as audiências públicas.

- Não está claro se o fundo das Parcerias Público-Privadas se ajustará à
limitação de garantias e de avais, ou como será tratado do ponto de
vista da contabilidade pública.

- Alguns postulam que a LRF impede programas sociais, esquecendo-se de
que ela impõe condições e estabelece prioridades, sancionando, inclusive o
descumprimento dos limites mínimos de gasto com saúde e educação.

- Embora a LRF não se destine a combater a corrupção, mas a má gestão, os
dispositivos de transparência acabam, ainda que indiretamente, auxiliando
em ambas as tarefas. Desde que a LRF foi aprovada, Tribunais de Contas
buscaram adequar-se, visando o controle concomitante e a transparência.

Dentre os pontos que não são cumpridos, podem-se citar:

- Há casos em que, sem qualquer punição, foram anulados empenhos
liquidados, isto é, de serviços efetivamente prestados, para provar que,
no final do mandato, não se estava passando a conta para o sucessor. E,
pior, afirmou-se que era para atender à LRF.
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- Há casos em que, sem qualquer punição, não foram sequer orçadas as
despesas (água e luz, por exemplo), gerando superávites primários artificiais.

- O dispositivo da LRF que determina que os recursos vinculados devem
permanecer vinculados nos exercícios seguintes nem sempre é respeitado.

- Alguns Tribunais de Contas aceitam que gastos com inativos e pensionistas
fiquem fora das despesas de pessoal.

- Não há demonstração do montante global de precatórios não pagos, além
de deduções indevidas na apuração da dívida líquida.

- Em muitos casos, não há ampla divulgação dos planos e orçamentos.

- Os Relatórios de Gestão Fiscal, muitas vezes, não são assinados pelo Chefe
do Poder Executivo, nem pelas autoridades fazendárias responsáveis, o que
seria crucial para a responsabilização. Muitas vezes, os Relatórios são
ininteligíveis, ou não são divulgados, e, pelo menos no caso do Congresso,
não são debatidos.

- Não há produção de relatórios simplificados, com classificação contábil
mais inteligível, salvo por iniciativas isoladas de alguns Tribunais, originadas
em debates.

- Não são realizadas todas as audiências públicas previstas, principalmente
as referentes à elaboração e discussão do PPA, da LDO e do Orçamento,
nem no Executivo nem no Legislativo. A audiência pública do Presidente do
Banco Central no Congresso acabou sendo cumprida fora do prazo e sem
discussão efetiva da política monetária.

- A Justiça, em geral, é lenta, o que torna difícil a punição e pouco contribui
para que casos isolados não se tornem paradigmas. A eleição tornou-se o
grande julgamento das contas públicas.

Fica claro também que há limites na institucionalização pela via legal, porque
se, de um lado, esta tenderia a garantir a continuidade, independentemente do
administrador eleito e do grau de consciência pública do funcionário, por outro
lado, não garante a qualidade do processo. O mesmo ocorre com experiências de
orçamento participativo.

Ainda falta muito para que realmente se faça a aplicação correta e se
busquem aqueles que não cumprem a LRF. No período que sucedeu a sua
aprovação, ocorreram debates entre os Tribunais de Contas, que auxiliaram na
solução de problemas, e houve um esforço de capacitação de municípios na matéria
orçamentária. O fato de essas ações terem sido suspensas tem sido um obstáculo
à continuidade dos avanços na implementação.

O quarto tema dialoga com as transformações institucionais necessárias
para que o controle social e o controle oficial se tornem, de fato, aliados. Houve
um diálogo positivo, a apresentação de várias experiências de êxito, tanto da
sociedade civil, quanto dos órgãos dos Tribunais de Contas e do Ministério Público,
mas também de problemas que demandam um esforço de superação.
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Seminário “Transparência e Controle Social”

Foi identificada a necessidade de uma agenda de aperfeiçoamento
institucional dos Tribunais de Contas e do Ministério Público, que contribua, de
forma efetiva, para:

- ampliar o foco de sua atuação para a eficácia e a efetividade das ações,
realizando auditorias de desempenho, para sair do legalismo e avançar
nos critérios de avaliação das contas, incluindo a realização de audiências
públicas e o incentivo à participação popular;

- ter uma ação mais determinada, mais efetiva, não apenas no lado da
despesa, mas na análise das receitas;

- atuar concomitantemente à execução financeira e preventivamente,
contribuindo para a melhoria da gestão nos governos, por intermédio
das recomendações formuladas mediante os acórdãos proferidos;

- atuar na integração dos órgãos do controle oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios brasileiros, para que as experiências
positivas sejam disseminadas, as interpretações sejam mais uniformes,
e para que haja um padrão na aproximação entre esses órgãos e a
sociedade civil. Diante do princípio federativo, esses órgãos não têm,
um sobre o outro, responsabilidade hierárquica ou geográfica, o que
impossibilita uma comunicação rápida e um controle mais eficaz,
principalmente no caso dos recursos da União com execução
descentralizada a estados e municípios (mais de 60%).;

- garantir à sociedade o acesso à informação e atuar para que ela seja
transparente e fidedigna;

- assumir a função pedagógica e realizar capacitação dos gestores públicos
e da sociedade civil, para divulgar o seu papel institucional e as noções de
cidadania, inclusive pleiteando a incorporação da temática orçamentária
nos programas de educação fiscal realizados por Secretarias de Fazenda;

- reconhecer que a sociedade civil tem um papel importante na fiscalização
e incorporá-la, como parceira, nos seus planos de trabalho;

- implantar ouvidorias, como no caso do Rio Grande do Sul, respondendo
ao cidadão e, ao mesmo tempo, adotar providências para evitar denúncias
sem seriedade ou com motivações eleitorais;

- auditar e julgar com celeridade e tempestividade, para responsabilizar
os agentes políticos, principalmente tendo-se em conta que, muitas vezes,
esses agentes são candidatos a outros cargos;

- reduzir o índice de retorno dos recursos originados de condenação e
débitos de multas, considerado baixo;

- propor alterações legais que permitam:

a) relativizar a questão do sigilo fiscal e bancário;

b) transformar os acórdãos originários  dos Colegiados em títulos
executivos com força de sentença judicial, para dar mais conseqüência
às decisões dos Tribunais de Contas e evitar que apenas a Procuradoria
do Município possa executar o prefeito;
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c) solucionar dificuldades tais como a localização dos responsáveis e a
identificação de bens;

d) outorgar a possibilidade de arresto de numerários existentes em
contas bancárias de responsáveis julgados em débito;

e) rever os critérios de nomeações dos órgãos de controle, tornando-
os mais técnicos, evitando ingerências políticas que dão tratamento
diferenciado aos mesmos tipos de irregularidades, e buscando uma
atuação mais integrada entre os técnicos e as decisões do Colegiado;

f) adotar medidas que permitam separar o papel institucional das
relações estabelecidas entre os indivíduos, seja por razões de amizade
ou de parentesco;

g) criar câmaras específicas para agentes políticos, crimes fiscais e
atos de improbidade administrativa, de modo dar celeridade ao
Judiciário.

Na agenda de aperfeiçoamento institucional da Sociedade Civil, puderam-se
identificar:

- inserir ou aprofundar a interlocução, como aliado, com o controle oficial,
do qual depende para obter resultados efetivos no monitoramento das
contas públicas e dos atos da gestão pública, inclusive estimulando-o a
desenvolver uma atuação mais próxima da sociedade;

- atuar na definição de meios institucionais para essa interlocução,
potencializando  as ações do Estado;

- estabelecer uma pauta de controle social também sobre as ações do
Poder Judiciário para torná-lo mais eficiente, especialmente nos casos
em que as autoridades contam com foro especial;

- propor alternativas para ampliar a representatividade da sociedade civil
nos Conselhos (Conselhos da saúde, da educação, da agricultura, tutelares
da criança e do adolescente, etc.), cadastrando-os, questionando sua
formação, identificando o seu grau de independência em relação à
administração pública, capacitando os conselheiros e sugerindo medidas
corretivas para evitar que representem os interesses do governo (casos
em que o presidente do conselho é um secretário, os demais membros
têm cargos comissionados, os conselheiros recebem documentos já prontos
só para assinar, falta quorum nas reuniões, etc.);

- estimular a população a fiscalizar as contas para contribuir para o exercício
da cidadania, divulgando o direito constitucional de acesso e capacitando
para o seu cumprimento;

- atuar na regulamentação do acesso à informação, inclusive no que se
refere ao fornecimento de cópias;

- sistematizar e divulgar para a população os impactos de suas ações;

- disponibilizar suas próprias contas, de forma transparente.
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Seminário “Transparência e Controle Social”

O quinto tema, que aborda a Reforma Orçamentária, se insere na discussão
sobre transparência e controle social porque, contrariamente ao conceito restrito,
afeto a contas, resultados e à divulgação e compreensão de relatórios sobre a
receita e a despesa realizadas, pretendeu-se ampliar o espectro da análise da
transparência para todos os atos da gestão pública, o que se inicia na alocação
dos gastos. Esta alocação, por sua vez, está diretamente relacionada à elaboração
das três leis que compõem o ciclo orçamentário: o Plano Plurianual, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento.

Há falta de transparência, análise e discussão na aprovação dos projetos
pelo Legislativo e na execução orçamentária, principalmente no que se refere ao
contingenciamento e às emendas parlamentares. O consenso em torno da falência
do atual processo orçamentário levou à instituição de uma Comissão Mista Especial
para a Reestruturação do Processo Orçamentário, a qual previu uma reforma em
três etapas. A primeira delas seria a alteração do Regimento Interno, onde estão
em discussão, entre outros:

- maior participação das comissões temáticas, evitando que o processo fique
centrado na Comissão Mista de Orçamento, e revendo-se o poder dos
relatores setoriais para fazer emendas;

- critérios técnicos para as transferências voluntárias, evitando-se que sejam
objeto de troca por votos de apoio ao governo;

- segregação do relatório das receitas do de despesas e deste último do
detalhamento das despesas, a partir de critérios de admissibilidade das
despesas obrigatórias e discricionárias, e de custeios e investimentos;

- resgate do caráter coletivo da emenda coletiva (de bancada e de comissão),
para que atendam obras específicas de grande porte ou atividades
institucionais.

Uma segunda etapa trataria de alterações na LDO, buscando o realismo
orçamentário, a transparência da gestão, a redução dos juros, da carga tributária
federal e das despesas que não contribuem para o serviço público, para abrir
espaço para o aumento de investimento na área social e na infra-estrutura.

Uma terceira etapa discutiria a Lei Complementar de Finanças Públicas que
deveria substituir a Lei 4.320/64, com os critérios para a contabilização e o controle,
para, entre outros:

- integrar as leis do PPA, LDO e LOA, definindo o papel próprio de cada uma
e normatizando o PPA;

- especificar os instrumentos de revisão dessas peças;

- definir a abrangência das peças, prevendo o monitoramento dos recursos
parafiscais;

- criar critérios claros para regionalização da despesa, assegurando-lhe
transparência e regulamentando a Constituição (redução das desigualdades
regionais e critérios populacionais);
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- buscar maior equilíbrio nas relações entre os Poderes, tanto estabelecendo
limites para o contingenciamento, como evitando a reserva para
remanejamento em orçamentos superestimados;

- evitar excessos de detalhamento no PPA ou, por outro lado, que a realização
física seja considerada acessória;

- proibir a transferência de recursos para entidades privadas e organizações
não-governamentais com vínculos político-eleitorais;

- definir prazos, padronizando e, ao mesmo tempo, permitindo que não sejam
iguais para toda a federação;

- rever a classificação de despesas, inclusive tornando a linguagem mais
acessível à população;

- fortalecer o papel fiscalizador da Comissão Mista do Orçamento, muito
importante, mas ainda tímido e dependente das ações do Tribunal de Contas,
em toda a federação;

- fortalecer o controle externo;

- fortalecer o controle social e institucionalizar a participação popular em
todas as etapas.

A Reforma Orçamentária oferece oportunidade para avanços, mas também
para retrocessos. Além disso, alguns dos problemas mencionados demandam
solução tanto na Reforma Política, como no debate sobre a política econômica.

Por fim, cabe esclarecer que muitas das questões tratadas no Seminário
são polêmicas e o registro desse debate, contido no Relatório, tem justamente a
função de lançar luzes sobre as diferentes posições, para que se possam trilhar
caminhos de cooperação e aperfeiçoamento das instituições, as quais têm em
comum um profundo comprometimento com o processo democrático. Este é um
movimento social histórico e irreversível.

Selene Peres Peres Nunes

Assessora de Política Fiscal e Orçamentária do Inesc




