
REFORMA ADMINISTRATIVA

NOVOS DESAFIOS EXIGEM
NOVAS SOLUÇÕES

Os fatores conjunturais não devem ser o único balizador da atuação do
Estado na implementação da reforma administrativa, que deve ser pensa-
da, tendo-se em mente o alcance das mudanças decorrentes de novos
parâmetros de legitimação do Estado e das novas formas de tecnologia
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N ão apenas no
Brasil, mas
em vários paí-
ses do mundo
ocidental, o
reexame do
papel do Esta-
do, com vistas
à redefinição

de aspectos de sua organização
interna e de suas relações com a
sociedade civil, tem sido tema
constante nas análises e nos estu-
dos de administradores públicos
e cientistas sociais.

As profundas crises que mar-
caram alguns dos modelos so-
cioeconômicos dominantes até o
final da década passada - entre
elas, o colapso do regime soviéti-
co, por um lado, e as dificuldades
enfrentadas pelo "Estado do bem-
estar social" (Welfare State), por
outro - indicam a necessidade de
se encontrar novos mecanismos
para a atuação estatal, em um
ambiente Dnde se conjugam a es-

cassez de recursos orçamentários
e a crescente demanda, pelos ci-
dadãos, por serviços públicos de
boa qualidade.
Mudanças tecnológicas - No-
vas formas de organização, entre-
tanto, não decorrem de necessi-
dades abstratamente criadas, mas
acompanham as mudanças pro-
duzidas em estruturas econômi-
cas fundamentais, nas chamadas
relações de produção. Nesse sen-
tido, pode-se afirmar que a pre-
sença de novas tecnologias tem
sido, em toda a história da huma-
nidade, o elemento catalisador de
transformações sociais e institu-
cionais. Um bom exemplo, que
comprova essa afirmação, pode
ser visto no processo de transfor-
mações pelo qual passou a socie-
dade capitalista ocidental em fins
do século passado.

Acompanhando a revolução
das técnicas e dos processos de
produção decorrentes da utiliza-
ção de uma nova fonte de energia,

a eletricidade, surgiram novas for-
mas de organização do trabalho,
das quais a linha de montagem é
o exemplo mais completo. Nesse
modelo, onde o trabalho indivi-
dual é apenas um fragmento par-
ticular do trabalho social, todo o
processo somente se torna inteli-
gível a partir do momento em que
se implantam formas de coorde-
nação das tarefas particulares,
agrupadas sob mecanismos cen-
tralizados e rígidos de controle.

O novo modelo organizacional,
consagrado sob a forma das buro-
cracias modernas, isto é, de organi-
zações marcadas pela divisão de
tarefas, pela especialização indivi-
dual e pelo controle hierárquico
rígido, rapidamente disseminou-
se do setor privado para o setor
público, a partir de sua implanta-
ção no primeiro dos setores.

Entretanto, o leitor deve sem-
pre ter bem clara a noção de que
as formas de atuação do setor
público não contemplam apenas
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os interesses e as necessidades
que motivam o setor privado. A
par das modificações tecnológicas,
que obviamente influenciam a
maneira de se organizar uma
sociedade, o poder público, para
que seja eficaz e estável, deve
lançar mão de formas específicas
para obter a legitimação de suas
ações. O que diferencia, em últi-
ma instância, a atuação de um
coletor de impostos daquela de
um salteador é o fato de que a
ação coercitiva do primeiro ba-
seia-se em regras consensuais, re-
ferendadas por meio de mecanis-
mos socialmente aceitos, e das
quais, pressupõe-se, o indivíduo
tem conhecimento, enquanto que
a do segundo tem como único pres-
suposto a utilização da força
física.
Legitimação - A legitimação, no
Estado moderno, passou histori-
camente, em primeiro lugar, pela
construção de um modelo racio-
nal em que a lei - norma abstrata,
impessoal e genérica - ocupa o
lugar central. O surgimento de
instituições de natureza burocrá-
tica, com características específi-
cas, como a impessoalidade, a re-
partição de competências e a igual-
dade de acesso e ascensão funcio-
nal, somente foi possível num
quadro de legitimação marcado
pelo modelo racional-legal.

Desde o final do século XIX até
meados do século XX, o desenvol-
vimento do modo de produção ca-
pitalista tem sido acompanhado
pela substituição da legitimação
baseada em tradições consolida-
das - com o seu quadro patri-
monial e corporativista de funcio-
nários - pela modalidade que se
fundamenta na existência de re-
gras legais, racionalmente elabo-
radas e aplicadas por servidores
inseridos em instituições de na-
tureza burocrática.

O modelo burocrático, que tem

na "repartição" o seu exemplo
mais acabado, apresenta como
pressupostos a divisão e a frag-
mentação das tarefas, tal como
ocorre na linha de montagem, e a
necessidade do controle hierár-
quico rígido, para que seja conso-
lidada a supremacia do modelo
racional-legal e abandonadas
aquelas condutas que se funda-
mentam em lealdades pessoais
ou em antigas tradições mecani-
camente transmitidas.

A legitimação obtida dentro dos
moldes do modelo racional-legal,
conduzida, de maneira geral, por
uma burocracia repleta de regras
voltadas para os procedimentos,
tem natureza eminentemente for-
mal. Garante-se, na norma, a
igualdade de atendimento,de
acesso, a impessoalidade. Mas não
se assegura a eficácia na atuação
do Estado. Pelo contrário, muitas
vezes tem-se uma distorção nos
objetivos finais da atividade esta-
tal: o que deveria ser o meio trans-
forma-se em fim em si mesmo, e o
interesse público, em várias oca-
siões, é confundido com interes-
ses particulares dos quadros bu-
rocráticos.
Modelo em crise - O modelo
burocrático aplicado às institui-
ções públicas tem sido contesta-
do, nos últimos anos, tanto em
estudos teóricos quanto em expe-
rimentos de natureza prática. Isso
não se deve, entretanto, a fatores
de natureza abstrata ou ao
voluntarismo de determinados
políticos ou administradores. Mu-
danças recentes e profundas no
interior do modo de produção ca-
pitalista indicam a necessidade
de readequação das estruturas
estatais, como veremos a seguir.

Uma das características do ca-
pitalismo no século XX é o fato de
que o amplo e inegável desenvol-
vimento econômico, ainda que
marcado por profundas desigual-

dades sociais e regionais, propi-
ciou a emergência, no cenário so-
cial, de significativos contingen-
tes humanos, numa escala talvez
nunca vista, até então, na histó-
ria. As grandes massas, que tanto
assustaram alguns dos maiores
filósofos do início deste século,
como Ortega Y Gasset, por exem-
plo, ao assumirem papéis ativos
na cena política e ao reivindica-
rem a atenção do Estado para
seus problemas, trazem consigo a
necessidade de redefinição das
tarefas estatais.

Determinam, também, o sur-
gimento de novos parâmetros para
a legitimação da atuação do poder
público, cada vez mais voltados
para ações concretas e dotadas de
eficácia empírica. O adequado
atendimento de necessidades con-
cretas da população viu-se eleva-
do à condição de direito garantido
a todos os indivíduos: a pri-
meira metade do século XX mar-
ca também o surgimento dos cha-
mados "direitos sociais", que cada
vez mais são incorporados às
constituições dos Estados oci-
dentais.

Em face de novas demandas,
as respostas das instituições ten-
dem, em primeiro lugar, a procu-
rar soluções que não provoquem
rupturas radicais, mas que sim-
plesmente promovam adaptações
nos modelos já existentes. Assim,
a demanda pela melhoria das con-
dições de acesso a serviços públi-
cos em campos como o da educa-
ção e da saúde, por exemplo, obri-
gou o Estado a agir. O modelo
burocrático então dominante,
imaginado para o gerenciamento
de funções normativas tradicio-
nais, passou a ser empregado na
prestação dos novos serviços.

O Estado burocrático, como
prestador de serviços, mostrou-
s, entretanto, muitas vezes in-
suficiente e ineficaz para o aten-

34 REVISTA DO LEGISLATIVO



"Um dos pressupostos
para a modernização do

Estado reside no
enxugamento da máquina

administrativa, com o
concomitante

reaparelhamento dos
meios e qualificação dos
quadros remanescentes"

dimento das demandas popula-
res, ao mesmo tempo mais am-
plas e especializadas, dando ori-
gem ao que Filósofos como Jürgen
Habermas propriamente denomi-
naram "crise de legitimação" no
capitalismo moderno. A adminis-
tração burocratizada, deslocada
da realidade para a qual foi cria-
da, passou a ser confundida, com
razão, com lentidão, excesso de
regras e ineficiência.

Um novo modelo de atuação
estatal deve ter em conta a eficá-
cia no atendimento às demandas
da população. Esse atendimento
não precisa ser necessariamente
de responsabilidade do poder pú-
blico, que pode, mediante a ado-
ção de mecanismos específicos,
definidos em lei, transferir ao
particular a prestação de deter-
minados serviços até então ofere-
cidos por instituições públicas.

Osurgimento de novas
tecnologias, especialmente na
área de obtenção, armazenamento
e disseminação de dados, tem in-
fluenciado inegavelmente a orga-
nização da produção privada nas
sociedades capitalistas atuais. Da
mesma forma que aconteceu em
fins do século passado, como já
vimos, a disseminação de inova-
ções de natureza tecnológica ten-
de a possibilitar a adoção de no-
vas formas de organização no apa-
relho estatal.
Novo modelo - Assim, a conju-
gação entre as mudanças nos
parâmetros para a obtenção da
legitimidade e as transformações
de natureza tecnológica indicam
a necessidade de se repensar a
atuação do Estado, de modo que
se coloquem os novos mecanis-
mos existentes a serviço de novas
formas mais eficazes de atuação.

A informatização possibilita ma-
neiras eficientes de controle e fis-
calização da utilização de recur-
sos públicos, em tempo real, o que
indica um significativo avanço em
relação aos mecanismos tradi-
cionais.

Nesse contexto, a atuação do
Estado pode voltar-se para as ati-
vidades de planejamento, de fis-
calização e de avaliação dos im-
pactos gerados por políticas pú-
blicas. As ações específicas, se-
gundo o novo modelo, devem ser
executadas por particulares, de
forma competitiva e descentrali-
zada.

Nesse novo modelo, o papel do
Estado não é diminuído: ao con-
trário, cresce em importância. A
adequação institucional da má-
quina pública, entretanto, preci-
sa ser feita, ainda que de forma
cuidadosa para que não sejam

Ri Vi ,, i \ 1)1) Licisivivo	35



NOVOS DESAFIOS EXIGEM NOVAS SOLUÇÕES

ofendidos direitos assegurados
pela Constituição. Não se pode
pretender a demolição imediata
de todas as estruturas existentes,
mas deve-se perceber que a gran-
de "repartição", abarrotada de
normas minuciosas e de mecanis-
mos rígidos de controle, tem seus
dias contados e tende a ser subs-
tituída por quadros enxutos,
especializados e ágeis. Esse é o
modelo que se propõe para a atua-

ção do Estado atual: trata-se de
repensar o seu papel, adequando-
se as estruturas existentes às
novas tecnologias e à necessidade
de resultados concretos no senti-
do da melhoria das condições de
vida da população.

Somente pode-se pensar em
reforma administrativa, quando
se tem em mente o alcance pro-
fundo das mudanças decorrentes
de novos parâmetros de legiti-

mação e novas formas de tec-
nologia. Fatores conjunturais,
como a escassez de recursos para
o custeio das ações estatais, influ-
enciam o desencadear do proces-
so de reformas. Esses fatores,
entretanto, não podem se consti-
tuir no único elemento direcio-
nador da atuação do Estado, sob
pena de agravamento, em médio
e longo prazos, dos males que se
quer combater.

As linhas mestras da reforma administrativa: o PMDI
Ao enviar para exame do Po-

der Legislativo, desde o segundo
semestre de 1995, uma série de
projetos de lei que tratam da re-
forma administrativa no Estado
de Minas Gerais, o Poder Execu-
tivo age de forma coerente com as
premissas gerais já mencionadas.
Pode-se dizer que a busca de
maior eficácia nas ações adminis-
trativas e a desoneração do Esta-
do integram um processo comple-
xo de reformulação da máquina
pública, com vistas ao aproveita-
mento de novas tecnologias, espe-
cialmente na área da informática,
e à busca de maior eficácia nas
ações do poder público.

As linhas gerais da atuação
governamental encontram-se de-
finidas no Plano Mineiro de De-
senvolvimento Integrado (PMDI).
Aprovado pelo Conselho de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial, no cumprimento de exigên-
cia constante do art. 231 da Carta
mineira, encaminhado pelo go-
vernador do Estado ao Legislati-
vo, onde foi discutido e aprovado,
o PMDI, sancionado sob a forma
da Lei n 12.051, de 29 de dezem-
bro de 1995, define programas
estruturantes e programas
prioritários para Minas Gerais.

Os programas estruturantes,

que requerem o envolvimento de
várias áreas do governo, de acordo
com a definição que deles se tem no
PMDI, "são entendidos como um
conjunto de atividades e ações ca-
pazes de exercer efeitos propulsivos
e dinamizadores da economia, das
relações sociais e de modernização
da base pro-dutiva e das relações
político-sociais do Estado, com pro-
fundas alterações do quadro vi-
gente". Dentre eles, a reforma e
modernização do Estado é o pri-
meiro tema a ser abordado, como
instrumento indispensável no pla-
nejamento do desenvolvimento do
Estado.

Partindo-se do pressuposto que
a realidade brasileira exige a
melhor aplicação possível de re-
cursos escassos, o governo do Es-
tado assumiu, no PMDI, como
premissa para o planejamento e
a atuação do poder público, em
primeiro lugar, a necessidade de
adequação das metas de ação go-
vernamental aos meios disponí-
veis, promovendo-se, ainda, a se-
paração entre as atividades de
natureza essencialmente públi-
cas, que são indelegáveis, e as
atividades que poderiam ser me-
lhor desempenhadas pelo setor
privado, mediante delegação. Tra-
ta-se, em síntese, de buscar aqui-

lo que em outro lugar deste traba-
lho já foi mencionado: a supera-
ção do papel do Estado enquanto
prestador de serviços e sua
reorientação para o papel de "ti-
moneiro", de acordo com a termi-
nologia empregada por Osborne e
Gaebler, no seu livro "fiem-
ventando o Governo", de grande
aceitação tanto nos Estados Uni-
dos quanto no Brasil.

A reorientação da atuação do
Estado exige, entretanto, a ado-
ção de ações concretas, somente
possíveis, na sua grande maioria,
mediante a aprovação de leis es-
pecíficas. São essas leis o único
elemento concreto da reforma ad-
ministrativa passível de análise
neste primeiro momento, quando
ainda são incipientes as ações es-
pecíficas de natureza administra-
tiva. Vejamos, a seguir, alguns
conjuntos de proposições já apro-
vadas ou em tramitação na As-
sembléia Legislativa, que abor-
dam aspectos específicos do tema
genericamente denominado "re-
forma administrativa".
Privatização e delegação -
O novo modelo de Estado pressu-
põe a concentração das ativida-
des estatais em áreas essenciais e
inerentes ao próprio conceito de
administração pública. São exem-
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plos indiscutíveis dessas ativida-
des as relacionadas com a segu-
rança pública e o poder de polícia,
as de resolução de conflitos e dis-
tribuição de justiça, as de arreca-
dação de impostos e as de elabo-
ração de leis, dentre outros.

Entretanto, atividades como a
distribuição de gás canalizado, a
prestação de serviços bancários
ou a construção e manutenção de
rodovias podem ser exercidas pe-
los particulares, como efetivamen-
te o são em vários países do
mundo ocidental.

A autorização para que o
Estado se desfaça do contro-
le acionário do Banco de Cré-
dito Real, concedida pela Lei
n°11.967, de 19 de novembro
de 1995, bem como a propos-
ta de privatização da Com-
panhia de Gás de Minas
Gerais (Gasmig), apresen-
tada no Projeto de Lei n
647/96, em tramitação, são
duas das iniciativas que in-
tegram um conjunto de ações
no sentido de que sejam
reorientadas as atividades
do poder público, nos mol-
des acima expostos.

Essas iniciativas especí-
ficas são complementadas
por uma terceira, que se
apresenta especialmente re-
levante para o Estado, no presen-
te momento: trata-se da revisão
da legislação estadual referente
às concessões de serviço público.
Por força do parágrafo único do
art. 1 da Lei n 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que "dispõe so-
bre o Regime de Concessão e Per-
missão da Prestação de Serviços
Públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal e dá outras
providências", Minas Gerais se
vê, atualmente, na contingência
de rever e adaptar sua legislação
às normas gerais previstas no
mencionado diploma federal.

Finalmente, deve-se destacar
a iniciativa parlamentar na ma-
téria, sob a forma do Projeto de
Lei n° 760/96, em tramitação, do
deputado Anderson Adauto, que,
caso aprovado e sancionado, fixa-
rá normas específicas para a par-
cena entre o Estado e o setor
privado no caso de obras de infra-
estrutura.

Nota-se, portanto, a preocupa-
ção tanto do Poder Executivo
quanto do Legislativo com a trans-

ferência para o setor privado, seja
pela privatização ou pela delega-
ção, de atividades que não consti-
tuem o núcleo de atuação especí-
fica do Estado. Essa transferên-
cia importa, no entanto, o fortale-
cimento de mecanismos de plane-
jamento e de avaliação de políti-
cas e de iniciativas de natureza
pública, mediante areformulação
do sistema estadual de planeja-
mento e coordenação da ação go-
vernamental.
Planejamento - Segundo se pro-
põe no PMDI, a atuação do poder
público com vistas à restauração

do Sistema Estadual de Planeja-
mento, Orçamento e Coordena-
ção da Ação Governamental deve
ter como objetivo o de "recuperar,
minimamente, a capacidade de
formulação e programação de po-
líticas e recursos públicos". Esse
objetivo é, ainda, considerado
"uma das prioridades essenciais
da reforma e da modernização do
Estado".

Para atender a esse objetivo, o
governador do Estado encami-

nhou ao exame do Poder Le-
gislativo alguns projetos de
lei que dispõem sobre a
reformulação do sistema de
planejamento do Estado, de
forma a torná-lo mais eficaz
e adequado aos novos mode-
los de atuação que se preten-
de implantar. Como exem-
plo de medidas nesse senti-
do, temos a extinção da
autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de
Belo Horizonte (Plambel), a
alteração da estrutura da
Fundação João Pinheiro e
das estruturas orgânicas das
Secretarias de Estado de Ci-
ência e Tecnologia e do Pla-
nejamento e Coordenação
Geral.

Nesses projetos, além de
significativa redução de car-

gos de provimento em comissão -
apenas a título de exemplo, no
Projeto de Lei n 728/96, que alte-
ra a estrutura da Seplan, são ex-
tintos 59 cargos, sendo que, des-
tes, 27 são de nível de diretoria -
pretende-se a racionalização das

estruturas de planejamento, de
forma que possam atuar com mais
eficácia nas tarefas que lhes são
atribuídas. Aliás, é bom ressaltar
que, em grande parte dos projetos
de lei apresentados como inte-
grantes da denominada "reforma
administrativa" tem-se a conju-
gação de fatores estruturais e fa-
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tores conjunturais: a necessidade
de reformulação da máquina ad-
ministrativa é acompanhada pela
busca da redução de gastos, espe-
cialmente os que se relacionam
com o custeio da máquina pú-
blica.

Ao processo de desoneração do
Estado, acompanhado pela
reformulação do sistema de pla-
nejamento, soma-se a desconcen-
tração das atividades adminis-
trativas, de forma que se tenha
um melhor atendimento das de-
mandas sociais, como veremos a
seguir.
Regiões administrativas - O
modelo de desconcentração das
atividades administrativas pro-
posto pelo governo Eduardo
Azeredo pressupõe a articulação
das ações dos diversos setores da
administração pública, reunidos
sob a coordenação de uma estru-
tura específica de planejamento.
Trata-se, em síntese, da
regionalização de tarefas, de for-
ma a possibilitar aos cidadãos um
acesso mais ágil e eficaz aos servi-
ços oferecidos pelo poder público.

A realidade social e econômica
mineira não é homogênea: o Esta-
do, com suas diferenças regionais
acentuadas, não pode ser admi-
nistrado a partir de premissas e
propostas genéricas definidas no
seu centro político-administrati-
vo. A percepção dessas peculiari-
dades levou o legislador consti-
tuinte, em 1989, a incluir no texto
da Carta estadual, no capítulo
que trata da Organização do Es-
tado, toda uma seção dedicada à
regionalização.

A proposta de criação de Re-
giões Administrativas, concreti-
zada com a vigência da Lei n
11.962, de 30 de outubro de 1995,
atende, em primeiro lugar, ao dis-
posto no art. 41 da Constituição
Estadual: a articulação regional
das ações administrativas deve

ter como objetivo, dentre outros,
de acordo com o dispositivo cita-
do, o de "contribuir para a redu-
ção das desigualdades regionais,
mediante execução articulada de
planos, programas e projetos re-
gionais e setoriais dirigidos ao
desenvolvimento global das cole-
tividades do mesmo complexo
geoeconômico e social".

As Regiões Administrativas,
vinculadas à Secretaria do Plane-
jamento e Coordenação Geral, têm
por competência, de acordo com o
disposto no art. 40 da Lei n° 11.962,
de 1996, dentre outras, propor-
cionar às populações regionais me-
lhores condições de acesso aos
serviços públicos, a de articular
regionalmente a ação dos órgãos
e das entidades administrativas,
prestar assistência técnica aos
municípios na elaboração de pro-
jetos e programas de infra-estru-
tura e saneamento básico.

A implantação do novo modelo
deverá ser feita de forma gradual,
para que não se tenha uma ruptu-
ra abrupta com a realidade ora
existente. Além disso, durante o
processo de implantação poderão
ser corrigidas eventuais falhas e
disfunções detectadas nos primei-
ros experimentos, de forma que
se tenha um resultado final
satisfatório.
Finanças - Passados cerca de
dois anos desde o início do proces-
so de estabilização econômica em-
preendido mediante o Plano Real,
algumas das conseqüências da
nova realidade já podem ser niti-
damente visualizadas, no que se
refere às finanças públicas.

Em primeiro lugar, é inegável
que a redução dos altos índices
inflacionários trouxe benefícios
para a grande massa de trabalha-
dores no Brasil, especialmente
para aqueles que não tinham aces-
so aos mecanismos de indexação
da moeda, que proporcionavam

meios de preservação do valor dos
salários. Entretanto, fica bem cla-
ro, atualmente, que o setor públi-
co era um dos que mais se benefi-
ciavam da instabilidade da moe-
da: ao postergar, nos limites da
lei, pagamentos devidos, aplican-
do o produto da arrecadação tri-
butária pelo maior período que
pudesse, era possível ao Estado
obter um equilíbrio de certa for-
ma artificial nas suas contas, sem
a necessidade de recorrer a novos
mecanismos de endividamento.

A conjunção entre a impossibi-
lidade de se recorrer aos mecanis-
mos de postergação acima citados
- que, inclusive, tornaram-se
ineficientes - e os altíssimos pa-
tamares atingidos pelos juros do
mercado, fato decorrente da ne-
cessidade de atração de investi-
mentos externos, levou não ape-
nas o Estado de Minas Gerais,
mas, de forma geral, todas as ou-
tras entidades da federação, a
uma situação de pré-insolvência.

A atuação do governo, em face
da situação em que se encontram
as finanças estaduais, pode acon-
tecer em quatro esferas diferen-
tes: a reforma fiscal, o refinan-
ciamento da dívida de curto pra-
zo, a alienação de ativos e a redu-
ção de despesas de custeio. Essa
atuação, como já lembramos em
outra passagem deste trabalho,
não deve se dissociar dos objeti-
vos mais amplos de uma verda-
deira reforma, que são os de tor-
nar o Estado mais eficaz e moder-
no, adequando-se aos novos
paradigmas que emergem na es-
fera administrativa.
Reforma fiscal - Ainda que não
constituam temas de uma refor-
ma administrativa propriamente
dita, tanto a reforma fiscal quan-
to o refinanciamento da dívida de
curto prazo integram um conjun-
to de medidas indispensáveis para
que se tenha uma reorientação da
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atuação do Estado no sentido da
maior eficácia no atendimento das
demandas sociais.

Diretrizes gerais para a atua-
ção governamental no que diz res-
peito à reformulação do aparato
legal e operacional na área tribu-
tária constam do programa
estruturante Reforma e Moderni-
zação do Estado, no PMDI. Essas
diretrizes contemplam o aprimo-
ramento da legislação exis-
tente, a modernização da ad-
ministração tributária, a mo-
dernização dos mecanismos
de combate à sonegação fis-
cal, a modernização da ad-
ministração do crédito tribu-
tário e das atividades volta-
das para os processos judi-
ciais no caso de crimes con-
tra a Fazenda Pública.

No campo da legislação,
pode-se dizer que as iniciati-
vas mais importantes, nos úl-
timos tempos, são as que di-
zem respeito à revisão do Re-
gimento de Custas e Emolu-
mentos e a nova fórmula de
distribuição aos municípios de
parcela do ICMS, nos termos
do art. 150, § 1, II, da Consti-
tuição Estadual.

Quanto aos procedimentos de
natureza administrativa, desta-
ca-se iniciativa no sentido do
envolvimento de toda a popula-
ção na tarefa de evitar a evasão de
tributos, através da adoção de um
sistema de premiação baseado na
apresentação de documentos fis-
cais. No mesmo sentido, os meios
de comunicação têm recentemen-
te noticiado a existência de inici-
ativas para que sejam punidas
empresas sonegadoras de impos-
tos, através do pedido de inter-
venção ou até mesmo de sua fa-
lência.

Essas iniciativas, entretanto,
perdem bastante a sua razão de
ser quando, ao mesmo tempo, e de

forma nitidamente contraditória,
o governador do Estado propõe a
anistia de débitos fiscais de valo-
res significativos. Trata-se de uma
situação aparentemente inexpli-
cável, que pode, em casos extre-
mos, comprometer a credibilidade
de todo o processo, caso não sejam
convincentes as razões apresen-
tadas para a concessão do bene-
fício.

O refinanciamento da dívida
de curto prazo - necessidade in-
contestável, tem sido, por sua vez,
objeto de projetos de lei de natu-
reza bastante polêmica. A parte o
contrato, de notório conhecimen-
to, assinado pelo governo mineiro
com a Caixa Econômica Federal,
que deu origem a uma curiosa
inversão no processo legislativo -
busca-se, no Projeto de Lei n°
745/96, em tramitação, o referen-
do para aquilo que deveria ter
sido previamente autorizado -,
uma das propostas mais interes-
santes para o tratamento da dívi-
da estadual reside na criação da
empresa pública Caixa de Amorti-
zação da Dívida (Cadiv), que tem

como objetivo "auxiliar o Tesouro
Estadual na administração da dí-
vida pública do Estado de Minas
Gerais, visando ao alongamento
de prazos e à redução dos custos
das obrigações, utilizando-se de
mecanismos próprios".
Alienação de ativos - A aliena-
ção de ativos estaduais integra o
conjunto de soluções para proble-
mas conjunturais e, ao mesmo

tempo, articula-se com obje-
tivos mais amplos, especifi-
cados no PMDI, que define a
desoneração do Estado como
sendo um processo que "en-
globa privatizações, conces-
sões, parcerias, alienações e
terceirizações".

Destacam-se, no proces-
so de alienação de ativos,
duas modalidades significa-
tivamente distintas de atua-
ção: a primeira relaciona-se
com o processo de priva-
tização de empresas esta-
tais, como são os casos do
Credireal e da Gasmig, já
mencionados neste trabalho.
Um desdobramento lógico
dessa linha de atuação po-
derá ser o desencadeamento
do processo definitivo de

privatização do Banco do Estado
de Minas Gerais (Bemge) e da
Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig).

Outra modalidade de atuação
do Estado, concretizada median-
te a apresentação de vários proje-
tos de lei nos últimos meses, diz
respeito à alienação de imóveis
ociosos, revertendo os recursos
obtidos para a construção de pré-
dios ou para a melhoria de insta-
lações já existentes. Vários são,
também, os projetos no sentido de
que sejam transferidos para mu-
nicípios determinados imóveis
que podem ter melhor destinação
social, se repass do o seu domínio
para as entidades locais. Nesses
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casos, a pequena perda patri-
monial do Estado pode ser com-
pensada pelo ganho social obtido,
o que está plenamente de acordo
com as premissas mais amplas
que reorientam a atividade admi-
nistrativa.

Finalmente, um grande núme-
ro de projetos de lei de tramitação
recente na Assembléia Legislativa
diz respeito à reformulação das
Secretarias de Estado. A par da
necessidade de redefinição de fun-
ções, com vistas à maior eficácia
nas ações administrativas -tema
este já exaustivamente abordado
neste trabalho -, nota-se um de-
nominador comum nos projetos
que tratam das novas atribuições
das Secretarias de Estado: busca-
se a redução de estruturas inter-
mediárias, com a conseqüente
redução de cargos comissionados.
Dessa forma, chegamos ao últi-
mo, e talvez um dos mais polêmi-
cos temas que integram a refor-
ma administrativa, qual seja, a
redução de despesas de custeio,
especialmente as que se referem
ao gasto com o pagamento da fo-
lha de pessoal.
Despesas com pessoal - Um
dos pressupostos para a moderni-
zação do Estado reside no
enxugamento da máquina admi-
nistrativa, com o concomitante
reaparelhamento dos meios e qua-
lificação dos quadros remanes-
centes. Trata-se de um movimen-
to no sentido contrário ao que se
deu quando da promulgação da
Constituição de 1988, quando,
mediante a adoção do Regime
Jurídico único e da estabilização
prevista no art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (ADCT), os entes públi-
cos viram-se diante de um grande
acréscimo nos seus quadros de
pessoal. Dadas as garantias cons-
titucionais existentes, que não
podem e não devem ser violadas,

a atuação do Estado, no que diz
respeito aos servidores públicos,
deve ser firme, porém justa e
parcimoniosa. A existência de li-
mites constitucionais e legais para
os gastos com o custeio de pessoal
constitui norma válida, que deve
ser seguida. Entretanto, não faz
sentido, no Direito, que o cumpri-
mento de uma regra somente seja
obtido com o descumprimento de
outras.

Para a redução das despesas
com pessoal, o governo do Estado
de Minas Gerais tem à sua dispo-
sição soluções de natureza admi-
nistrativa e de natureza legal.
Dentre as primeiras, destaca-se a
não-renovação de contratos tem-
porários, especialmente na área
da educação, tal como se deu no
início deste ano. Essas ações, en-
tretanto, são limitadas em si mes-
mas: os efeitos da redução de gas-
tos podem não ser proporcionais
ao custo social que decorre das
medidas adotadas. Esse custo
desdobra-se em duas direções di-
ferentes, pelo menos. Por um lado,
existem limites para que não se-
jam comprometidas as funções do
poder público na área da educa-
ção. Por outro lado, dado o valor
irrisório das remunerações indi-
vidualmente pagas aos contrata-
dos, tem-se que o corte de pessoal
atinge diretamente aquelas pes-
soas que, via de regra, mais de-
pendem dos serviços públicos,
agravando, portanto, suas condi-
ções de vida e, conseqüentemen-
te, gerando novo ônus para o Es-
tado. Em síntese, se nos casos de
alienação de imóveis, argumen-
ta-se, o ganho social compensa a
perda patrimonial, no caso da não-
renovação de contratos pode-se
argumentar, dentro da mesma
lógica, que o custo social do de-
semprego elide o ganho obtido
com a redução das despesas de
custeio.

Outras ações administrativas
possíveis estão desde muito con-
templadas nas competências do
poder público e englobam, dentre
outras, o não-provimento de car-
gos vagos em decorrência de apo-
sentadorias e a adoção de medi-
das disciplinares adequadas para
a demissão de servidores mi-
dôneos. A sua aplicação depende
de mudanças culturais no serviço
público e, principalmente, de von-
tade política emanada dos esca-
lões superiores.

Dada a existência da estabili-
dade constitucionalmente asse-
gurada aos servidores efetivos,
até que se tenha uma definição
acerca da reforma constitucional
proposta pelo governo federal, no
plano legislativo, em primeiro
lugar, o campo de atuação do go-
verno restringe-se à extinção de
cargos comissionados. Nesse sen-
tido, pode-se afirmar que a redu-
ção de despesas de custeio tem
sido significativa: em dez proje-
tos de lei encaminhados para o
exame do Poder Legislativo, no
primeiro semestre de 1996, rela-
tivos a estruturas de Secretarias
de Estado ou entidades vincula-
das ao Poder Executivo, preten-
de-se a extinção de 423 cargos de
provimento em comissão, na sua
maior parte de recrutamento
amplo, e em significativa percen-
tagem situados no nível de asses-
soria ou diretoria.

Existe, ainda, uma última e
importante possibilidade de atua-
ção do poder público para a redu-
ção de despesas com pessoal. Tra-
ta-se da proposta de exoneração
voluntária, conforme consta do
Projeto de Lei n° 469/95, de auto-
ria do deputado José Bonifácio,
em tramitação na Assembléia
Legislativa, ao qual foram anexa-
das proposições semelhantes, de
autoria dos deputados Durval An-
gelo e Anderson Adauto, além de
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projeto encaminhado pelo gover-
nador do Estado.

A idéia básica da proposta da
exoneração voluntária ainda não
foi plenamente compreendida e
assimilada por grande parte dos
administradores e servidores pú-
blicos estaduais. Não se trata de
forçar o servidor a se exonerar:
isto nem mesmo seria possível,
dadas as garantias consti-
tucionais existentes. Por
outro lado, não se pretende
que o Estado fique à mercê
da vontade do servidor, fato
que poderia gerar a perda
de importantes quadros
para a administração públi-
ca. O projeto prevê mecanis-
mos que contemplem tanto
os interesses do Estado
quanto os daqueles servido-
res que, insatisfeitos com
sua situação, pretendam
abrir mão de seus cargos efe-
tivos.

Medidas semelhantes à
que se propõe em Minas
Gerais já estão em vigor no
Rio Grande do Sul e estão
em vias de implantação nos
Estados de São Paulo,
Pernambuco e da Bahia,
entre outros. A recente ma-
nifestação pública do minis-
tro Bresser Pereira, no sentido da
adoção de um programa de incen-
tivo a exonerações voluntárias no
âmbito da administração federal,
reforça os argumentos em favor
da adoção de um programa nes-
ses moldes por parte da adminis-
tração estadual.
Os novos tempos - A reforma
administrativa proposta pelo go-
verno Eduardo Azeredo, como se
viu, pretende abordar vários e
importantes temas relacionados
à atuação do poder público. No
curso da sua implantação, devem
ser esperado,,  aalorados debates
e acirradas críticas: isso é normal

e desejável em um regime demo-
crático e, especialmente, em situ-
ações onde o ineditismo dos pro-
blemas exige, também, a adoção
de soluções inovadoras. Do con-
fronto das idéias, surgidas no de-
bate contraditório e democrático,
emergem as melhores soluções
para a administração das deman-
das populares. Em linhas ge-

rais, os objetivos das ações a que
se propõe o governo coadunam-se
com as premissas e os parâmetros
impostos pela nova realidade so-
cial. Estruturas estatais enxutas,
eficazes e voltadas para ativida-
des de planejamento e coordena-
ção, constituem a nova tendência
que se consolida nas democracias
modernas.

Persistem, entretanto, vários
e importantes problemas a serem
enfrentados na realidade esta-
dual. O processo de implantação
das Administrações Regionais não
se encontra efetivamente consoli-
dado, e a lembrança do destino

dado à proposta, abandonada, de
redefinição das Regiões de Plane-
jamento, de 1993, no governo
Hélio Garcia, permanece como um
alerta para que tal fato não ocorra
novamente.

Por outro lado, a reorientação
das atividades do Estado no sen-
tido do planejamento, orientação
e controle das políticas públicas

executadas por particula-
res pressupõe a existência
de ordenamento legal ade-
quado, específico, e não
apenas a produção de leis
genéricas, nos antigos mol-
des do formalismo que dava
sustentação ao modelo bu-
rocrático.

Finalmente, a redução
dos quadros de pessoal,
para que não se tenha o
simples desmonte da má-
quina pública, comojá ocor-
reu em passado não muito
distante, deve ser acompa-
nhada por programas es-
pecíficos de qualificação,
treinamento e seleção de
pessoal capacitado para li-
dar com novas variantes
tecnológicas e organiza-
cionais.

Ainda é prematuro in-
tentar uma análise quanto

aos resultados da reforma admi-
nistrativa proposta no governo
Eduardo Azeredo. Somente pode-
mos afirmar que a necessidade de
repensar o Estado existe e que
ações nesse sentido estão em an-
damento neste momento, em Mi-
nas Gerais. A reforma adminis-
trativa somente pode ser entendi-
da como um processo em anda-
mento, que talvez nunca deva
chegar a um termo final, estático,
mesmo porque a realidade social
moderna é cada vez mais marcada
pelo dinamismo inerente às con-
dições de vida atualmente exis-
tentes.
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