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A concepção da política fiscal brasileira e os instrumentos utilizados em sua

implementação vêm passando por profundas transformações nos anos mais

recentes, especialmente a partir da segunda metade da década de 90. São

mudanças afinadas com as orientações gerais da agenda reformista �introduzida�

no País durante o governo Collor, que pode ser descrita como uma adesão ao

receituário básico do denominado �Consenso de Washington� (Pereira et al.,

1996; Ayerbe, 1998). A visão que se torna politicamente dominante desde

então expressa uma espécie de �nova ortodoxia� liberal, para a qual a tarefa

mais importante do governo consiste em �colocar a casa em ordem�, de forma

a criar um ambiente favorável aos negócios e aos investimentos da iniciativa

privada. Sem o peso de um Estado percebido e tratado como excessivo, incapaz

de atingir objetivos regulatórios e produtivos com eficiência, os processos

alocativos do mercado estariam em melhores condições de gerar crescimento

econômico e, com ele, ganhos de bem-estar para a população.

O impulso decisivo ao movimento reformista será dado pela implantação do

Plano Real, que reduz a inflação de patamar próximo a 50%, observada em

junho de 1994, para taxas anualizadas de, respectivamente, 14,8%, 9,3% e

7,5% no triênio seguinte (Cysne, 1999). A conquista representada pelo contro-

le do processo inflacionário abriu espaço para que o governo federal, sob a ges-

tão de Fernando Henrique Cardoso, levasse adiante a implementação das refor-

mas pró-mercado que começara a ser ensaiada na gestão Collor. O eixo

estruturante da política governamental que passa a ser adotada daí em diante é

por demais conhecido, mas não custa relembrar. Ele combina ações de

privatização e desregulamentação da economia, entrelaçadas com a busca do

denominado equilíbrio fiscal, envolvendo tanto o incremento das receitas quan-

to o corte de gastos � vertente que será particularmente reforçada com a pro-

mulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1Considerações

introdutórias
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Atualmente, é evidente a fragilização da ortodoxia do consenso, refletindo a

�dolorosa� constatação de que os resultados que produziu ficaram, em geral,

muito aquém do prometido. Desregulamentação e liberalização não trouxeram

a retomada do crescimento econômico nem a modernização, em bases susten-

táveis, do sistema produtivo. Privatizações a qualquer custo pouco ou nada con-

tribuíram para o incremento da eficiência e da qualidade na prestação de servi-

ços à população. O mesmo se aplica à reestruturação organizacional e dos me-

canismos de gestão da administração pública, que apresenta saldos modestos

referentes à melhoria no desempenho da atividade governativa, especialmente

no campo social. O relativo fracasso das iniciativas reformistas, contudo, pare-

ce não ter sido suficiente para abalar a �crença� dos governantes brasileiros

em torno da eficácia do receituário neoliberal.

De fato, a transição de poder que se opera com a vitória de Luiz Inácio Lula

da Silva nas eleições de 2002 não implicou, pelo menos até o presente momen-

to, mudanças profundas na formulação e implementação da agenda pública do

País. O novo governo reafirmou não só o compromisso com a prioridade conferida

à estabilidade de preços, mas também com os instrumentos utilizados com tal

finalidade. Em nome desse mesmo compromisso, evidenciado de imediato na

elevação da meta de superávit fiscal do patamar de 3,75% do Produto Interno

Bruto (PIB) � acordada anteriormente com o Fundo Monetário Internacional

(FMI) � para 4,25% do PIB, o governo retoma, com renovado vigor, a disposição

de promover as mudanças consideradas necessárias para �colocar a casa em

ordem�, priorizando a implantação das reformas tributária e da Previdência.

Este artigo tem por objetivo examinar os projetos setoriais de reforma re-

cém-lançados pelo governo, com um enfoque de abordagem que privilegia os

aspectos federativos imbricados nas reformulações propostas. A análise em-

preendida é construída em torno da tentativa de se buscar respostas para duas

indagações principais, suscitadas por qualquer intento reformista de maior en-

vergadura nos campos político e institucional. A primeira questão que precisa

ser respondida é em que direção estão indo as mudanças pretendidas, o que

implica levar em consideração os arranjos e instrumentos anteriormente vi-

gentes, nos quais ganham saliência os custos de transição associados ao

processo. A segunda guarda relação com o alcance efetivo das alterações

propostas, focando-se não apenas o horizonte temporal de longo prazo, mas

também as conseqüências ou efeitos em curto prazo. A discussão dos �ru-

mos� das reformas toma, como ponto de partida, a �moldura� ou �plano� de

governo definido pela Constituição de 1988, enquanto a apreensão dos im-

pactos �federativos� potencializados pelas mesmas tem, como referência, o

Estado de Minas Gerais.
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A promulgação da Constituição de 1988 �resolve�, por assim dizer, o dilema

com o qual se defrontava a sociedade brasileira desde o esgotamento do modelo

desenvolvimentista baseado na substituição de importações e no

intervencionismo estatal na economia. Numa opção até certo ponto natural em

face das profundas desigualdades de oportunidades e de renda e dos níveis ele-

vados de pobreza e degradação humana que tipificam a realidade nacional, o

texto constitucional confere centralidade aos princípios de eqüidade e justiça

social, preconizando a priorização das questões sociais na formulação e

implementação da agenda política do País. Em termos mais específicos, aponta

para a ampliação dos direitos de cidadania � a garantia de direitos sociais bási-

cos e universalizados à população �, conjugada à maior democratização da esfe-

ra pública, tornando o poder do Estado mais suscetível à injunção dos múltiplos

e conflitantes interesses da coletividade. A descentralização surge nesse pro-

cesso de redesenho institucional como instrumento para assegurar não só maior

agilidade e eficiência na gestão pública, aproximando o exercício da atividade

governativa dos governados, mas também para fortalecer o arranjo federativo

sobre o qual se estrutura a própria idéia de nação.

A orientação descentralizante da Constituição de 1988 se expressa objeti-

vamente na disposição de aumentar o grau de autonomia fiscal dos Estados e

Municípios � estes últimos �elevados� à condição de ente federativo � e de ampli-

ar a participação deles no total da arrecadação tributária do País. De um lado,

atribuiu-se às esferas estaduais e municipais de governo competência para fixar

autonomamente as alíquotas de seus respectivos impostos, eliminando-se, si-

multaneamente, o direito de a União conceder isenções incidentes sobre tais

tributos. De outro, alargou-se a transferência compulsória de recursos arrecada-

dos pelo governo federal para as unidades subnacionais da administração pública.

A repartição de receitas, contudo, não se fez acompanhar de concomitante

redefinição de funções e responsabilidades no atendimento às demandas e ne-

cessidades da população. Como observam Fábio Giambiagi e Ana Cláudia Além, �a

Constituição de 1988 (...) não previu os meios, legais e financeiros, para que se

desenvolvesse um processo ordenado de descentralização de encargos. Além

disso, a seguridade social e a educação, áreas de atuação governamental onde há

maior volume de atividades descentralizáveis, foram contempladas com garantia

de disponibilidade de recursos no nível federal� (1999: 194). O processo traz,

como subproduto, um descompasso ou desbalanceamento entre as atribuições e

as capacidades de mobilizar recursos das distintas esferas da administração pú-

blica, �penalizando� a instância central de poder.

São circunstâncias em que a transição para o novo modelo federativo proje-

tado pela Constituição de 1988 dificilmente poderia ter êxito sem o apoio efeti-

2A questão tributária: da

Constituição de 1988 à

proposta de reforma do

atual governo
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vo dos níveis mais abrangentes de governo, especialmente do poder central.

Implicitamente, os constituintes parecem ter imaginado que haveria uma ade-

são automática ou espontânea dos governantes para com os propósitos

descentralizantes pelo mero fato de considerar que as mudanças propostas

eram convergentes com os interesses do conjunto da sociedade brasileira.

Passando ao largo da discussão das �inconsistências� desse tipo de presunção,

interessa ressaltar a inexistência de qualquer garantia de que isso viesse a

ocorrer, como de fato não ocorrerá. As iniciativas que serão adotadas no âmbi-

to da administração federal, a partir da gestão Collor, caracterizam-se por forte

viés financeiro, articulando-se fundamentalmente em torno da rápida recupera-

ção do equilíbrio orçamentário da União, em detrimento do esforço político-

institucional necessário para que se conferisse efetividade ao �plano� ou �moldu-

ra� de governo traçado pelo texto constitucional.

Do lado da receita, o governo federal se empenha em compensar as �per-

das� de arrecadação impostas pela Constituição, recorrendo à criação de tribu-

tos e à elevação de alíquotas de impostos já existentes. Seguindo uma lógica de

maximização de resultados, as escolhas feitas com tal propósito recaem em

tributos não partilhados com as instâncias subnacionais de governo, nas quais

se destacam as denominadas contribuições sociais, como a Contribuição para

o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que irá experimentar progressi-

vos aumentos de alíquota, e a instituição da Contribuição Provisória sobre Movi-

mentação Financeira (CPMF). Ao lado das despesas, tem início uma política

impregnada pela idéia de limitar as funções do Estado e reduzir seu tamanho,

que persegue a redução de custos sem a devida consideração das conseqüências

perversas incidentes sobre a capacidade de governar. Entre outras iniciativas, as

medidas adotadas envolvem o esvaziamento ou fechamento de órgãos estatais, o

corte de pessoal e o concomitante achatamento salarial e também a terceirização

de atividades vistas como subsidiárias ou de apoio, que conduzem à deterioração

e ao colapso de inúmeros serviços públicos essenciais à população.

A partir da gestão Fernando Henrique Cardoso, as medidas que vinham

sendo adotadas com vistas ao equilíbrio das finanças da União adquirem maior

organicidade e solidez política. Na esteira do Plano Real, a estabilidade

macroeconômica � transformada numa espécie de fim em si mesmo � passou

a se escorar numa política monetária restritiva e numa política fiscal voltada

primordialmente para o financiamento dos encargos da dívida pública. A combi-

nação de juros reais em patamares elevados � justificados como necessários à

manutenção da atratividade do País ao capital estrangeiro e ao esvaziamento de

eventuais pressões inflacionárias �, com a ênfase atribuída ao pagamento das

despesas financeiras do governo � o que exige a obtenção de superávits primá-
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rios na execução orçamentária �, levou não só ao crescimento explosivo do

estoque da dívida, mas também a uma transferência, sem precedentes históri-

cos, de recursos públicos para o setor financeiro. Os gastos com juros da dívida

feitos pela União somaram cerca de R$ 172 bilhões no período de 1995 a

2000, cujo serviço compromete entre 23% e 25% da receita arrecadada pelo

governo federal com impostos e contribuições (Castor, 2001).

Da �necessidade� de obtenção de superávits primários progressivamente

mais elevados resulta o aprofundamento das medidas fiscais que haviam sido

ensaiadas na primeira metade dos anos 90. Em relação à receita, o governo

federal acelera as iniciativas de privatização e estende ao limite sua capacidade

de criação de tributos e de elevação de alíquotas de impostos existentes, promo-

vendo uma espécie de �reforma tributária� sem reforma. Atuando de acordo

com os limites político-institucionais estabelecidos pela Constituição, consegue

elevar a carga tributária brasileira de 29,6% do Produto Interno Bruto (PIB) na

média dos anos 1994 e 1995 para o patamar de 35,9% do PIB em 20021 . Em

relação à despesa, além de iniciativas voltadas à �mercantilização� da prestação

de serviços públicos, põe em movimento um processo �forçado� de

descentralização de atividades ou atribuições, o que se faz sem prévia definição

de �programas adequados e compatíveis com essa decisão� (Arretche, 2000:

89). Na opinião de Fernando Rezende, �ora assumindo uma posição defensiva e

de manutenção da capacidade de intervenção em determinados setores, ora

assumindo uma posição de desmontagem abrupta dos mecanismos de ação

existentes em outros, o fato é que a União não foi, na grande maioria das vezes,

o centro de comando e de articulação de um processo que segue trajetória

muito particular, dependendo do setor que se examine� (1995: 73). Os resulta-

dos revelam-se bastante desiguais, refletindo a �efetividade� do mecanismo de

indução adotado. Em determinados setores, por exemplo, o governo federal sim-

plesmente retirou-se da prestação direta de serviços e políticas públicas anteri-

ormente de sua competência, deixando um vazio institucional a ser preenchido

pelos governos subnacionais, numa delegação, por omissão, de funções e de

responsabilidades no atendimento à população. Entre as �omissões� do governo

federal, cabe salientar a questão da promoção do desenvolvimento econômico,

cuja responsabilidade tende a ser assumida pelas administrações estaduais e,

em determinadas circunstâncias, até mesmo pelas administrações locais, vin-

do a desembocar no acirramento da denominada �guerra fiscal�.

A busca do equilíbrio nas contas públicas e, mais especificamente, de vulto-

sos superávits primários, no entanto, não dependia apenas do esforço feito no

âmbito da União, por maior que este fosse. Era necessário o envolvimento efe-

tivo e abrangente das instâncias subnacionais de governo, o que dificilmente
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ocorreria de forma espontânea. Num reconhecimento tácito desse �problema�,

o governo federal monta uma estratégia com vistas a assegurar o comprometi-

mento das diversas unidades federativas com a austeridade fiscal, que se ba-

seia em dois instrumentos principais: a �negociação� das dívidas das adminis-

trações estaduais e, o mais importante, a promulgação da Lei de Responsabili-

dade Fiscal.

A negociação se inicia formalmente em 1995, com o Programa de Apoio à

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, voltado ao refinanciamento das

dívidas das administrações estaduais, condicionando-o a compromissos com o

�equilíbrio orçamentário sustentável�, e culmina com a edição da Lei nº 9.496,

de 1997, que autoriza a União a assumir a dívida mobiliária dos Estados e do

Distrito Federal em troca do cumprimento de um rígido cronograma de desem-

bolso com os encargos do refinanciamento e a amortização do principal, defini-

do a partir de metas rigorosas de controle fiscal. A Lei de Responsabilidade

Fiscal, promulgada em 2000, vem reafirmar e aprofundar os constrangimen-

tos que passaram a cercear, desde a celebração do acordo de negociação da

dívida com a União, a atuação das administrações estaduais no campo fiscal,

estabelecendo, por meio de normas e dispositivos institucionais diversos � apli-

cáveis também aos municípios �, o que não pode ser feito e o que deve ser feito

no tocante à arrecadação de tributos e à aplicação das receitas orçamentárias.

Ao mesmo tempo que implicam o comprometimento de expressiva parcela dos

orçamentos dos Estados com o serviço da dívida, tais instrumentos impõem um

alinhamento compulsório dessas instâncias de governo, bem como das admi-

nistrações municipais, com as prioridades estabelecidas pelo governo federal,

isto é, com a política de estabilização baseada no controle das despesas não-

financeiras do setor público. Submetidos a uma �verticalização� da política fiscal

definida pela União, que implode, na prática, o federalismo projetado pela Cons-

tituição de 1988, os governos estaduais e municipais acabam ficando expostos

às conseqüências advindas da condução da política macroeconômica em senti-

do amplo, especialmente no que se refere à política monetária, que onera sobre-

modo o pagamento de juros e eleva o estoque das dívidas. O resultado agregado

do processo é o estrangulamento financeiro dos governos subnacionais, com o

�esvaziamento� de sua autonomia decisória e do próprio exercício da atividade

governativa.

Uma breve observação da situação atual das finanças da administração pú-

blica de Minas Gerais não deixa maiores dúvidas acerca da gravidade dos cons-

trangimentos orçamentários enfrentados, quase que sem exceção, pelas diver-

sas unidades da Federação. Primeiro, os Estados não se beneficiam da substan-

cial elevação da carga tributária ocorrida no País ao longo dos anos mais recen-
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tes. A receita tributária própria de Minas Gerais � que se apóia fundamental-

mente na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

(ICMS) � pouco se altera quando comparada à média dos anos 1997 e 1998 e

a dos anos 1999 e 2001, com uma variação de apenas 5,8% no período (qua-

dro 1). A explicação, óbvia, é o desempenho medíocre apresentado pela econo-

mia brasileira em seu conjunto e pela economia mineira em particular, já que o

valor arrecadado com o tributo depende do nível de atividade produtiva. Resulta-

do ainda mais adverso ocorre com a receita advinda de transferências da União,

que apresenta variação negativa de 3,2% no mesmo período. Evidencia-se aqui,

com nitidez, o �sucesso� da estratégia adotada pela União de aumentar sua

arrecadação por meio de impostos ou contribuições não-partilhadas constitucio-

nalmente com as esferas subnacionais de governo: não há qualquer �vazamen-

to� do incremento da receita tributária para as administrações estaduais. Se-

gundo, os Estados passam a enfrentar severas restrições para a contratação

de empréstimos e financiamentos, cuja participação na composição das recei-

tas orçamentárias de Minas Gerais declina de forma abrupta na comparação

entre a média dos anos 1999 e 2001 e a média dos anos 1997 e 1998. O

ponto a ser destacado é que o �encolhimento� das receitas de capital não reflete

Quadro 1

Receitas e despesas orçamentárias da administração pública estadual

Minas Gerais

Valores médios de períodos selecionados - (R$ milhões de dez/2001)

Média 1997/1998 Média 1999/2001 Variação
Discriminação

Valor % Valor % %
Receita total 23.328,3 100,0 15.982,4 100,0 (31,5)

Receita corrente 14.038,6 60,2 14.484,6 92,9 5,8
Tributária 9.008,5 38,6 9.639,7 60,3 7,1
Transf. da União 2.942,6 12,6 2.847,5 17,8 (3,2)
Outras 2.087,5 9,1 2.361,4 14,8 13,1

Receita de capital 9.289,7 39,8 1.133,8 7,1 87,8
Oper. de crédito 6.780,9 29,7 116,8 0,7 98,3
Outras 2.508,8 10,1 1.017,0 6,4 59,5

Despesa total 24.368,4 100,0 16.737,0 100,0 (31,3)

Despesa corrente 15.040,4 61,7 14.848,6 88,7 (1,3)
Encargos da dívida 497,1 3,2 1.073,2 6,4 35,1
Outras 14.246,3 58,5 13.775,4 82,3 (3,3)

Despesa de capital 9.328,0 38,3 1.888,4 11,3 (79,8)
Amortizações 3.886,3 15,9 718,5 4,3 (81,5)
Outras 5.441,7 22,4 1.169,9 7,0 (78,6)

Resultado (1.040,1) (754,6)

Fonte: dados básicos: SCCG/Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) � MG, 2002
Deflator: IGP-ID / Base: dezembro/2001 = 100
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uma deliberação autônoma, mas uma imposição institucional, advinda inicial-

mente dos compromissos assumidos quando da negociação da dívida com a

União e reafirmada, com muito mais rigor, pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Terceiro, as despesas com o serviço da dívida � encargos e amortizações �

�consomem� compulsoriamente, desde a citada negociação da dívida com a União,

parcela expressiva da receita orçamentária, representando cerca de 13,5% do

total dos gastos realizados pelo governo mineiro no período contemporâneo. O

mais grave do processo é que os pagamentos realizados com tal finalidade não

implicam nenhuma amortização efetiva da dívida estadual. Ao contrário, seu

estoque cresce de forma acelerada nos anos recentes � salta de R$ 8.651,1

milhões em 1998 para R$ 28.756,6 milhões em 20012 .

A esse quadro de forte dependência orçamentária para com a arrecadação

tributária própria vêm-se somar os efeitos perversos da denominada guerra fis-

cal. Num resultado não antecipado nem pretendido, a autonomia decisória conferida

pela Constituição aos Estados e Municípios no que se refere à operacionalização

dos impostos de sua competência acabou provocando conseqüências negativas

sobre a receita arrecadada. Mais especificamente, o uso generalizado e

indiscriminado de incentivos e subsídios fiscais pelas administrações estaduais,

na expectativa de atrair para os respectivos territórios projetos de investimento

da iniciativa privada ou no atendimento de pressões políticas de grupos de interes-

se da sociedade, redundou em significativas �renúncias� de receita tributária. O

valor da renúncia fiscal decorrente da prodigalidade na concessão de �benefícios�

fiscais pelo governo mineiro, seguindo procedimentos similares das demais uni-

dades da Federação, atingiu, segundo estimativas oficiais para 2002, o patamar

nada desprezível de 27% da receita tributária própria do Estado3 .

Isto posto, o que muda com a aprovação do projeto de reforma tributária

proposto pelo governo federal? Do ponto de vista das administrações estaduais

e, especificamente, do governo mineiro, pouco ou quase nada se altera. É que o

projeto encaminhado ao Congresso Nacional preserva, em linhas gerais, a es-

trutura tributária vigente, passando ao largo de qualquer propósito de promover

uma redistribuição de receita que viesse a aliviar minimamente o estrangula-

mento financeiro a que estão submetidos os níveis subnacionais de governo.

Limita-se, a rigor, a aperfeiçoamentos tópicos na sistemática de arrecadação

de determinados tributos, como a simplificação do ICMS, com a maior padroni-

zação das alíquotas cobradas pelas diferentes unidades da Federação, e a redu-

ção da cumulatividade na cobrança da Cofins. Pode-se afirmar que não se trata

propriamente de uma reforma, mas da �legitimação� e consolidação das mudan-

ças introduzidas ao longo do tempo � a reforma sem reforma �, que distorceram

e reverteram os propósitos descentralizantes da Constituição de 1988.
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O esforço desenvolvimentista empreendido pelo País a partir dos anos 50

convergiu gradativamente para a montagem de uma estrutura administrativa

de conformação dual. Na prática, congelou-se, de certa forma, o aparato buro-

crático construído a partir da Revolução de 30 � a �velha� burocracia vista como

morosa e ineficiente �, relegando-a a plano secundário, e criou-se uma estrutu-

ra paralela, focada �teoricamente� na competência e eficiência técnica, por meio

da implantação de novas empresas e organismos formalmente constituídos ou

de arranjos ad hoc, de natureza circunstancial ou transitória. Esse tipo de pro-

cedimento, já bastante discutido pela literatura política, na qual é tratado

como �insulamento burocrático�, atinge o ápice a partir da instauração do regi-

me militar de 1964. O substancial incremento do intervencionismo estatal na

economia que será patrocinado pelos governos militares intensifica a ampliação

da vertente �moderna� do aparato da administração pública. A edição do Decre-

to-Lei nº 200, de 1967, é emblemático do processo, constituindo-se no instru-

mento que irá respaldar o crescimento da máquina governamental, facilitando

a criação de empresas estatais e órgãos independentes � a denominada admi-

nistração indireta �, bem como o recrutamento de quadros técnicos

especializados de uma tecnocracia que se pretendia vocacionada e capacitada

para lidar com as questões do desenvolvimento. No final dos anos 70, o poder

público brasileiro se defronta com a �anomalia� da justaposição de um Estado

tecnocrático e �moderno� e de um Estado burocrático, formal e defasado, sem

vínculos orgânicos mais sólidos entre os mesmos, sem cooperação e sinergia.

Essa �anomalia� será discutida e �equacionada� pela Constituição de 1988.

O redesenho do aparato estatal então proposto privilegia o modelo burocrático,

ainda que numa roupagem moderna, enfatizando princípios como o recruta-

mento por meio de concurso público, a profissionalização e a estruturação de

corpos permanentes. A Constituição determinou, na prática, a fusão dos dois

modelos de organização estatal existentes, fazendo uma opção pela administra-

ção �tradicional� em detrimento da administração �moderna�, com a segunda

tendo que se moldar à primeira. Isso não deixou de causar uma certa perplexida-

de no debate em torno da reforma do Estado, que toma forma nos anos 90.

Expressando a visão que irá se tornar dominante, Pereira afirma que �os consti-

tuintes e, mais amplamente, a sociedade brasileira revelaram uma incrível falta

de capacidade de ver o novo. Perceberam apenas que a administração burocráti-

ca clássica, que começara a ser implantada no País nos anos 30, não havia sido

plenamente instaurada. E decidiram completar a revolução burocrática antes de

pensar nos princípios da moderna administração pública� (1996: 14/15).

Retrocesso ou não � a discussão do assunto escapa aos propósitos deste

artigo �, o que interessa ressaltar é que, a partir de 1988, os servidores públi-

3O passivo da

Previdência pública e a

reforma setorial do

governo
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cos foram enquadrados no Regime Jurídico Único e vinculados a um sistema de

aposentadoria fundamentado em regras gerais também estabelecidas no texto

constitucional. A transição para o novo modelo, contudo, não leva em conside-

ração os custos potencializados pela mudança, o que se explicita, com nitidez,

na forma de tratamento dado à questão previdenciária. Resumidamente, fun-

dos previdenciários existentes foram contabilmente extintos, sem a concomitante

proposição de mecanismos ou arranjos alternativos para custear, em bases

sustentáveis, o pagamento das aposentadorias dos servidores. Do processo

resulta a criação de um �passivo� previdenciário, que está na base daquilo que

vem sendo equivocadamente chamado de �déficit� da Previdência pública. A

contraface desse �passivo� é a �drenagem� de recursos orçamentários para a

cobertura das despesas incorridas com os servidores inativos, já que não há

uma adequada contabilização e utilização das contribuições dos servidores em

atividade com tal finalidade.

O gerenciamento do passivo previdenciário tem-se revelado um problema de

crescente complexidade para os governos dos Estados, refletindo os efeitos

combinados de dois fatores principais. O primeiro tem a ver com o incremento

da participação dos servidores inativos no conjunto do funcionalismo, com o

conseqüente aumento da pressão dos gastos com aposentadoria sobre uma

base de recursos orçamentários caracterizada, como visto no exemplo de Mi-

nas Gerais (quadro 1), por baixa elasticidade. O segundo tem relação com os

constrangimentos institucionais que limitam a autonomia decisória dos

governantes no que se refere à realização de despesas com pagamento de pes-

soal em sentido amplo, especialmente a partir da promulgação da Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal. Essa questão assume particular relevância para as admi-

nistrações estaduais, às quais compete, por determinação constitucional, a

responsabilidade, integral ou partilhada com outras esferas de governo, pela

prestação de serviços que são, por natureza, intensivas de trabalho, como as

atividades de segurança pública e os serviços de saúde e educação.

Em qualquer instância de governo, a eficiência e eficácia na implementação

de qualquer política pública dependem não apenas da disponibilidade de recur-

sos financeiros, mas também da existência de uma burocracia profissionalizada

e comprometida com o interesse público. Como prescrito na Constituição,

profissionalizar o aparato da burocracia governamental envolve a consolidação

de mecanismos como concurso público e meritocracia, aplicação de planos de

carreiras e tabelas salariais consistentes e atualizadas, renovação de quadros e

realização de investimentos na qualificação e valorização dos servidores. Aten-

der a esses requisitos seguindo os limites impostos pela Lei de Responsabilida-

de Fiscal aos gastos com pessoal passa, de certa forma, por soluções minima-
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mente satisfatórias para o financiamento dos pagamentos aos inativos. É o que

se apreende com o exame dos dados relativos à composição das despesas com

o funcionalismo por parte do governo de Minas Gerais (quadro 2).

As duas principais atividades de competência das administrações estaduais

� educação e segurança pública � representaram 86,9% do número total de

pagamentos com funcionários ativos efetuados pelo governo mineiro em abril

de 2002 e 82,2% do total de pagamentos com inativos no mesmo período

(quadro 2). Quando se incorporam as atividades relacionadas com os serviços

de saúde e administração fazendária, as participações sobem para, respectiva-

mente, 91,6% e 88,8% do total. Em relação às despesas efetuadas com tais

pagamentos, a situação pouco se altera: em abril de 2002, os serviços de edu-

cação, segurança, saúde e fazenda representaram 89,1% do total de gastos

com pessoal ativo e 88,1% do total de gastos com pessoal inativo. Como se não

bastasse a forte concentração das despesas com pagamento de pessoal, num

conjunto restrito e indispensável de atividades de difícil compressão, a participa-

ção dos servidores inativos no funcionalismo estadual ainda se encontra em

fase ascendente, sem perspectivas de reversão de tendência em curto e médio

prazos. A próposito, cabe registrar que, em abril de 2002, o número de servido-

res inativos somava 32,4% do total, contra uma participação de 29,5% do total

em dezembro de 1998; no que se refere ao dispêndio financeiro, os inativos

representavam parcela da ordem de 41% do total das despesas com pessoal

efetuadas pelo governo estadual em abril de 2002, contra 40% do total em

dezembro de 19984 .

Promover o enquadramento da administração estadual nos limites de gas-

tos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal revela-se ta-

refa à qual se associa, considerando o marco político-institucional vigente, um

leque muito estreito de opções ao alcance dos governantes. A primeira alterna-

tiva elencada pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal é a realização de cortes

nos gastos orçamentários com pessoal � o ajuste pelo lado da despesa �, por

meio da demissão e redução da jornada de trabalho ou de salários. No entanto,

Quadro 2

Estrutura dos pagamentos efetuados com pessoal ativo e
 inativo da administração pública de Minas Gerais � abril/2002

PAGAMENTOS VALOR

Ativos Inativos Total Ativos Inativos TotalCATEGORIA

Nº % Nº % Nº % % % %

Educação (1) 213.204 70,0 96.108 65,8 309.312 68,6 49,5 40,7 45,9

Segurança (2) 51.651 16,9 23.924 16,4 75.575 16,8 31,0 35,2 30,7

Saúde 9.939 3,3 4.539 3,1 14.478 3,2 2,6 2,2 2,3

Fazenda 4.398 1,4 5.071 3,5 9.469 2,1 6,0 16,0 9,2

Outros 25.585 8,4 16.472 11,2 42.057 9,3 10,9 5,9 11,9

Total 304.777 100,0 146.168 100,0 450.891 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: dados básicos: SCP/Secretarias de Estado da Fazenda e de Recursos Humanos e Administração/2002
Obs.: (1) inclui convocados

 (2) inclui a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
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qualquer medida de impacto nessa vertente envolve necessariamente as ativi-
dades de educação, segurança e fazenda. Qualquer que seja a opção adotada �
redução de pessoal, de jornada ou de salários � dificilmente se escapa de perdas
na qualidade do serviço prestado. A segunda alternativa consiste na criação de
um fundo específico para financiar o pagamento dos servidores aposentados,
com a venda de ativos do governo. A esse respeito, observa-se que os recursos
arrecadados com as privatizações já realizadas foram canalizados para amorti-
zação de dívidas, não restando, na atualidade, ativos privatizáveis compatíveis
com os requisitos de capitalização de um fundo com características de
sustentabilidade.

Das considerações anteriores advém a constatação óbvia de que, na ausên-
cia de soluções adequadas para o financiamento das despesas com inativos,
não há como se alcançar o pretendido equilíbrio econômico-financeiro da admi-
nistração pública do Estado sem a imposição de perdas aos servidores e, mais
importante, sem incorrer em prejuízos para a sociedade, com a precarização e
o progressivo sucateamento dos serviços prestados pelo governo, como vem
ocorrendo ao longo dos últimos anos. O projeto de reforma da Previdência pro-
posto pelo governo federal, no entanto, sequer tangencia o problema. Tratando
�passivo� como �déficit�, limita-se a penalizar o servidor público �
simplificadamente visto como detentor de privilégios � com medidas como a
�taxação� dos inativos, num �confisco� disfarçado de parte do valor da aposenta-
doria, e o alongamento compulsório do prazo de permanência na ativa de um
funcionalismo que se encontra, em sua ampla maioria, desmotivado e desgastado
por fatores como achatamento salarial, reduzidas perspectivas de progressão

profissional e precárias condições de trabalho.

É evidente a necessidade de recuperação da capacidade financeira e operacional

das administrações estaduais, fortemente afetadas pelos rumos impostos pelo

governo às políticas fiscal e monetária, sobretudo a partir da segunda metade dos

anos 90. Isso pressupõe uma profunda revisão dos mecanismos de financiamen-

to do setor e de suas atribuições e também da correspondente repartição de

receitas e despesas, recuperando a orientação descentralizante da Constituição

de 1988. É necessário, portanto, um novo (re)arranjo federativo, efetivamente

pactuado e não �autoritariamente� imposto, capaz de romper com a fragilização a

que foram submetidas as instâncias subnacionais de governo, emblematizada

pelo Estado de Minas Gerais. A negociação desse novo arranjo federativo cons-

titui, ou deveria constituir, o fulcro de qualquer discussão que se pretenda

séria e responsável acerca da reforma do Estado no País, onde se incluem as

temáticas das reformas tributária e da Previdência.

4Conclusões
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Não é, contudo, o que se apreende do exame dos projetos setoriais do gover-

no. O conteúdo objetivo da proposta de reforma tributária expressa, na prática,

a cristalização, com aprimoramentos epidérmicos, das alterações anteriores

introduzidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso no sistema tributário

definido pela Constituição de 1988, que proporcionaram substancial aumento

da receita arrecadada com a cobrança de impostos e contribuições, quase que

integralmente canalizado para os cofres da União. A reforma da Previdência,

por sua vez, passa ao largo da discussão de mecanismos efetivos para lidar com

o verdadeiro �nó� da Previdência pública � o financiamento do passivo

previdenciário herdado pelos governos estaduais �, a fim de concentrar esfor-

ços na promoção de uma espécie de �cruzada moralista� contra os �privilégios�

do funcionalismo, tratando aquilo que é periférico como se fosse o problema

central a ser equacionado. A reforma proposta deixa transparecer a persistên-

cia de uma concepção de Estado e de administração pública na qual a preocupa-

ção em aumentar receitas e reduzir despesas se sobrepõe à preocupação em

dar conteúdo substantivo à noção de cidadania, o que requer o adequado apare-

lhamento técnico-operacional da burocracia, e não o seu desmonte.
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