
"Os Andradas são uma tradição na vida republicana. Estão
nos princípios que percorrem a nacionalidade com altas vozes do
pensamento e da ação política, sobretudo na tribuna do parlamen-
to brasileiro. A história da família está presente em toda a nossa
vida parlamentar. Nas páginas deste seu livro, Em Defesa do Parla-
mento, o deputado Antônio Carlos Andrada vem a confirmar uma
tradição que eu próprio testemunhei quando o ouvi ainda jovem
vereador- na tribuna do Palácio da Revolução Liberal, sede da
Câmara Municipal de Barbacena".

José Aparecido de Oliveira
Embaixador, ex-ministro de Estado da Cultura e

ex-governador do Distrito Federal

"O deputado Antônio Carlos Andrada segue à risca a nobre
tradição desta família que está presente no cenário político brasi-
leiro desde o Império. É hábil, articulado e correto. Ainda jovem,
tem pela frente um futuro político dos mais promissores".

Paulo César de Oliveira
Jornalista e editor-geral da Revista Encontro

"Nascido e criado em Barbacena, tive o privilégio de votar em
Antônio Carlos Andrada várias vezes. Foi vitorioso em todas as dis-
putas. Mais que isto, foi uma revelação exemplar no Executivo e no
Legislativo. Privilégio da boa cepa política de Barbacena e confor-
to para nós, eleitores politizados e premiados com esta escola
política que atravessa os séculos, aqui nas alturas desta Serra da
Mantiqueira".
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Descendente do Patriarca da Inde-
pendência, o deputado Antônio Carlos
Andrada é neto do velho líder da antiga
UDN, José Bonifácio Lafayette de
Andrada e filho do deputado federal e
ex-secretário de Estado em MG, por três
vezes, Bonifácio Andrada.

Com 26 anos já era vereador atuante
em Barbacena, cidade que o elegeu
prefeito, aos 32 anos. Foi a maior vota-
ção já dada a um chefe de Executivo na
histórica Barbacena, terra de Abgar
Renault e Sobral Pinto, abrigo de vultos
como Emeric Marcier. João Guimarães
Rosa. Serio Benini e Georges Bernanos.

Após revolucionar a cidade com uma
administração moderna e popular. deixa
o governo com aprovacão de 86% da
população. A seguir se elege deputado
estadual pelo PSDB e vai se revelando
legislador independente e combativo.
Nas últimas eleições foi reconduzido a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
com 76 mil votos, sendo o mais votado
de seu partido e o terceiro mais votado
em todo o estado. É indicado pelo gover-
nador Aécio Neves paara ser líder do
PSDB. Foi reconduzido à Secretaria
Geral do PSDB e já é a grande revelação
da nova geração da política mineira.

É professor de Direito Constitucio-
nal e advogado. foi vice-reitor da Uni-
versidade Presidente Antônio Carlos.

Ainda neste dezembro de 2003
Antônio Carlos Andrada estará concluin-
do pela PUC-MG seu curso de Pós-Gra-
duação em Direito Público e acaba de
retornar aos bancos universitários para
cursar Geografia e Meio Ambiente.

Este em "Defesa do Parlamento"
aborda assuntos parlamentares e analisa
diversos aspectos dos mais polêmicos
temas da atualidade. em uma série de
artigos. É uma leitura indispensável.

Antônio Carlos honra o passado dos
Andrada. é orgulho do pai. da cidade, da
geração que pode melhorar Minas e o
Brasil. É moderno de pensamento e tem
visão de Estado.

Aristóteles Drummond
Jornalista e historiador
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Apresentação

Legado às novas gerações

Quando um Andrada fala, Minas pára para ouvir. Porque sabe
que ouvirá a voz da sabedoria, da razão, do bom senso.

Antônio Carlos Andrada é a voz contemporânea de uma família
que, de geração em geração, tem ajudado a edificar a história política
de Minas. Exemplos sucessivos de ações notáveis marcam a atuação
de cada um dos seus representantes no correr dos tempos. Para dar
apenas um exemplo, basta lembrar ter sido obra do presidente
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, em 1927, a instituição do voto
secreto nas eleições municipais e estaduais em Minas, fazendo com
que o nosso Estado se tornasse o primeiro a adotar no País a mais
democrática de todas as práticas políticas.

Digno sucessor dessa estirpe ilustre, Toninho Andrada agrega às
suas qualidades as virtudes essenciais do bom político, como a capaci-
dade de aglutinação, a acuidade na costura de acordos, o compa-
nheirismo e a solidariedade. Sua atuação parlamentar tem sido de
valor inestimável para o sucesso da gestão moderna e arrojada que o
governador Aécio Neves implantou em Minas, em especial na
aprovação dos projetos estruturadores, indispensáveis para a cons-
trução de um novo tempo para os mineiros.

O presente trabalho é uma mostra do conhecimento que este
jovem Andrada tem, não apenas do Poder Legislativo, mas também da
essência e da ciência política. Aqui o leitor se abastece com análises
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que resultam da mistura de estudos profundos com experiência
política e parlamentar.

Esta publicação será, com certeza, de grande valia para a ge-
ração atual e, especialmente, para as novas gerações, como novo lega-
do de um autêntico Andrada.

Danilo de Castro
Secretário de Estado de Governo
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Nota Introdutória

Destino e Vocação

É arbitrária a Lênin a frase: "se você não se meter com a políti-
ca, a política vai acabar se metendo com você". No caso dos Andradas,
tanto eles se meteram com a política como a política impregnou-se
definitivamente, meteu-se com eles para sempre.

A presença deste ilustre clã na vida pública atende a imperativos
do destino ("Política é destino", dizia Napoleão) ou por vocação, no
sentido weberiano, atividade a exigir cada vez mais esforço tenaz,
obstinado e enérgico para dar curso a ela.

Seja pelo destino ou por irresistível vocação, o certo é que cada
nova geração que recebe da predecessora as bandeiras legadas pela
longa tradição, existirá sempre um Andrada para manter acesa a
chama votiva desse compromisso cívico para com a pátria.

Sua presença na política mineira vem desde os albores da nacio-
nalidade, ganhando consistência nos troncos familiares da Fazenda
da Borda, no município de Antônio Carlos, e insumos poderosos no
permanente clima de liberdade dominante na "mui nobre e leal
cidade" de Barbacena.

Na hoje bela e progressista "cidade das rosas" madrugou o sen-
timento nativista e rebelde contra as tentativas imperiais de garro-
teamento dos pruridos autonomistas, golpeados em 1840, Quando
dali partiu o grito de contestação em 1842 para impedir o regresso da
nação nascente ao domínio e prevalência dos esgares absolutistas.
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Barbacena presenciou e viveu intensamente a proclamação da
rebeldia de Minas, instalando o Governo Provincial e se transforman-
do na sede do Movimento Revolucionário a receber com galas e honras
de herói a figura lendária de Teófilo Benedito Otoni e seu lenço bran-
co drapejando ao vento como símbolo da libertação.

Foi nesse cadinho dominado pelos mais puros sentimentos de
civismo e brasilidade que as sucessivas gerações de Andradas foram
sendo forjadas.

Agora, surge no horizonte político de Minas mais um, com a
responsabilidade de carregar o nome de Antônio Carlos, espécie de
fanal e bússula que delineia os caminhos que vem trilhando com
sucesso e galhardia o jovem parlamentar que entrega ao público uma
série de artigos, ensaios e discursos.

Depois de vitoriosa experiê.ncia como executivo municipal, foi
no amplo cenário da política estadual que o jovem Andrada pôde
mostrar seu real valor como parlamentar, articulador e líder, sem
descurar por um instante do cuidado com o estudo das mais sérias e
desafiadoras questões que afetam o mundo moderno.

O papel do grande político, não o político rastaqüera preocupa-
do apenas em saciar seus apetites fisiológicos, mede-se precisamente
pela capacidade de entender o processo de mudança que ocorre nos
subterrâneos da sociedade em constante e febril agitação, de dar-lhes
direcionamento compatível com as possibilidades do Estado e encon-
trar soluções que atendam as demandas angustiosas que partem dos
segmentos mais atingidos pelas desigualdades.

Estes políticos pertencem àquela categoria dos autênticos
homens de Estado, talhados para a direção e a liderança.

O jovem deputado Antônio Carlos Andrada ostenta os brasões
de ilustre antepassados no amor às letras e na dedicação à política.
Como prova do apreço às coisas do espírito vale à pena ler os docu-
mentos constantes deste volume ora entregue ao público. Em todos
eles está identificada a presença do pesquisador atento, do intérprete
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lúcido dos fatos sociais e políticos e do autor zeloso na preocupação
com o bom gosto literário e o vernáculo.

Há textos a destacar. Além do discurso sobre a Revolução de
1842, proferido na Câmara Municipal de Barbacena, o artigo sobre o
"coronelismo" merece atenção especial pela lucidez com que encarou
um dos mais apaixonantes temas em torno da sociologia política
mineira e também do Brasil.

Igualmente o parecer técnico sobre a criação do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pela
sua percuciência e profundidade, é matéria a ser lida com cuidadosa
atenção, sobretudo pelos caminhos apontados com talento e inteli-
gência para equacionamento do relevante assunto.

Neste breve e sumário balanço de sua atividade política e parla-
mentar, Antônio Carlos Andrada descortina para a opinião pública os
traços de sua formação liberal e humanista, parte dela haurida no
berço e outra adquirida no estudo, na meditação e nas feras e vigo-
rosas lutas políticas empreendidas.

Bem apetrechado para a atividade pública, Antônio Carlos Andrada
prossegue com a formosa tradição de expressão na eloqüência com
que enfrenta os prélios tribunícios, mostra disposição de penetrar nos
assuntos para decompô-los ou denunciá-los, com prudência, saga-
cidade e, principalmente, a coragem, virtude sempre apanágio dos
Andradas em toda sua longa peregrinação pela vida pública brasileira.

O memorial que o jovem líder entrega ao público vale bem co-
mo testemunho de uma atividade política conduzida com seriedade e
patriotismo.

Para homem desta qualidade é fácil vaticinar um futuro brilhante
na carreira que assumiu pela força invencível do destino e da vocação.

Murilo Badaró
Presidente da Academia Mineira de Letras
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Em defesa do Parlamento

A problemática parlamentar

A ação dos políticos tem sido freqüentemente alvo de análises e
considerações, da parte de diversos setores da sociedade, em virtude
da natureza da função - pública e representativa - que expõe seus
protagonistas a uma grande e constante visibilidade, bem como em
decorrência da repercussão dos seus atos.

De acordo com Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco
Parquino (Dicionário de Política /1983), as atividades inerentes aos
parlamentares podem ser resumidas em quatro funções fundamen-
tais: representação, legislação, controle do Excutivo e legitimação.

Para cumprir papéis tão polivalentes, os Parlamentos atribuem
aos deputados atividades que se desenvolvem, basicamente, em cinco
locais:

1 - No Plenário, em que ocorre a discussão e votação de propo-
sições, os parlamentares discursam, manifestam suas posi-
ções sobre assuntos diversos, de interesse da sociedade, pro-
movem e participam de solenidades.

2 - Nas Comissões

a) Comissões Técnicas: constituem-se de grupos de trabalho
de caráter permanente, para onde os projetos são inicial-
mente encaminhados para análise técnica e audiências
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EM DEFESA DO PARLAMENTO

públicas, com o fim de receberem sugestões de setores
interessados na matéria. Essas Comissões são organiza-
das de acordo com áreas específicas (Educação, Saúde,
Obras, Consumidor, Meio Ambiente, etc.). Nelas, o parla-
mentar atua para aperfeiçoar as proposições, partici-
pando da tramitação daquelas com as quais mais se
identifica.

b) Comissões Especiais: são grupos de trabalho criados para
estudar determinada matéria ou fato, com o objetivo de
propor soluções e encaminhamento. As Comissões Espe-
ciais prestam grande colaboração no decorrer dos traba-
lhos legislativos, embasando ações do Poder Executivo.

c) Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI): são grupos
implantados com o objetivo de investigar supostas irreg-
ularidades, em geral no âmbito do Poder Público, mas
também em áreas de notório interesse social.

3 - Nos Gabinetes, onde a atuação parlamentar exige enormes
ações burocráticas, manutenção de arquivos, atendimento
de partes, recebimento e envio de correspondências, tele-
fonemas, estudo e análise de inúmeros pleitos e solicitações
que a todo momento são dirigidos aos deputados. Nos Ga-
binetes, os parlamentares organizam-se para o trabalho le-
gislativo e político.

4 - Em funções de Representação - Com grande freqüência, os
parlamentares são convidados e convocados por grupos e
entidades, associações, lideranças e setores da sociedade
civil organizada para, em nome do Parlamento, ou na con-
dição de parlamentares c, participar de debates, seminários,
reuniões, encontros, palestras e solenidades oficiais. Essa
ação parlamentar externa é a chamada atividade de repre-
sentação, e acontece tanto na Capital quanto no interior.
Dentre tais atividades, destacam-se as Audiências Públicas,
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para cuja realização as Comissões Técnicas, Especiais ou de
Inquérito deslocam-se da Assembléia Legislativa para outras
regiões do Estado, com vistas a ouvir o maior número pos-
sível de cidadãos.

5 - Na Ação Política - O Parlamento é uma Casa política por
excelência. Não há como dissociar-se a atividade parlamen-
tar da ação política e também partidária. A presença do de-
putado nos municípios que representa - aqueles em que é
mais votado - é uma imposição real. As lideranças locais e
mesmo a população cobram e reivindicam a presença do
político escolhido para representá-las. Assim, nas reuniões
partidárias municipais, em inaugurações, em solenidades
oficiais, em festividades e outras ocasiões, e também duran-
te as eleições, o parlamentar deve sempre estar presente no
que se convencionou chamar de "base eleitoral" ou "base
política". Geralmente, essa ação política é desenvolvida nos
finais de semana.

Conclui-se que a atividade parlamentar é bastante ampla e com-
plexa. Analisar a eficiência de um parlamentar por um dos itens ou
ângulos do seu trabalho pode levar a interpretações errôneas e injus-
tas. Um líder partidário, por exemplo, pode ausentar-se do Plenário
para manter demoradas articulações junto a setores governamentais,
com vistas a viabilizar a aprovação de um projeto de lei determinado;
e enquanto isso, outro parlamentar poderá estar presente a todas
reuniões de Plenário e não manifestar-se, não apresentar projetos,
não atuar em Comissões, ausentando-se do seu Gabinete ou base
política.

A atuação parlamentar deve ser analisada como um conjunto de
ações das quais o resultado final não deverá jamais sujeitar-se ao
aspecto factual, mas às efetivas contribuições sociais e políticas de seu
trabalho, analisado em conjunto.
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Há quase quinhentos anos antes de Cristo, Aristóteles estabele-
ceria os fundamentos básicos da legitimidade do poder público.
Vamireh Chacon enfatiza o pensamento aristotélico como "a repre-
sentação de eleitores por eleitos, sua conseqüente responsabilidade,
periódica prestação de contas através da votação de seus detentores
e liberdade dos cidadãos nestas escolhas como uma das expressões
da igualdade mesma" . Hoje, a existência da Democracia é inerente à
vida humana, onde imperam os valores da liberdade, da justiça, da
cidadania, e da busca da paz social. E, em todo o mundo civilizado
considerado democrático, há parlamentares, representantes da sobe-
rania popular.

O fortalecimento do Estado brasileiro e a valorização dos meca-
nismos de exercício da cidadania dentro de um quadro de Estado de
Direito, requer também o robustecimento da Instituição Parlamen-
tar. Todo o Direito, concebido de forma simplificada como "os direitos
e deveres do cidadão", é produto da obra parlamentar. A Lei é prece-
dida pelo trabalho político - debates, análises técnicas, audiências pú-
blicas e votações - realizado no âmbito parlamentar. A Constituição e
a nossa concepção de Estado (estrutura e competências dos demais
Poderes e direitos individuais e sociais) decorrem, em última instân-
cia, de decisão parlamentar.

Por ter a responsabilidade de traduzir em normas a vontade do
cidadão, da sociedade e da Nação, o Parlamento requer prerrogativas
e garantias sem as quais sua atuação ficaria deformada, se não
desqualificada. Os consagrados autores do Dicionário Político já aqui
referido constatam que

a representação política é uma função assaz delicada: de
fato, faltando determinadas garantias institucionais, é
capaz de cair no oposto, na manipulação, ou seja, de se
transformar de fluxo de opiniões e opções políticas que se
movem de baixo para cima, em fluxo descendente de
modelos e opções políticas impostos desde o alto. (...) Em
certos casos, a representatividade dos parlamentares está

16

tão reduzida, tão cerceada e deformada, que se pode dizer
que ela é apenas uma fachada destinada a esconder a
realidade (...).

Hoje, os parlamentares enfrentam alguns obstáculos à sua atu-
ação: baixa representatividade política, perda da legitimidade de suas
garantias institucionais, múltiplas demandas sociais e comunicação
deficiente.

A representatividade política é produto, em grande parte, dos
sistemas partidários e eleitorais. Convivemos com partidos desorga-
nizados, que pouco ou nenhuma credibilidade têm junto ao cidadão,
com ausência de compromisso partidário e intensa troca de legendas,
bem como eleições nas quais a mensagem política e programática
perde cada vez mais espaço para o marketing midiático e o abuso de
estruturas financeiras. Nossos Parlamentos acabam refletindo na sua
composição as distorções desse quadro. Como conseqüência, temos a
presença de parlamentares despreparados e inaptos, facilitando a ma-
nipulação de interesses escusos, que influem na ação parlamentar.

Como desdobramento da baixa representatividade política, há o
enfraquecimento das prerrogativas institucionais do Parlamento. O
instituto da imunidade parlamentar, como garantia sempre exaltada
pelas oposições e símbolo de independência do Poder Legislativo,
refluiu para uma humilhante posição de condenável "privilégio". As
estruturas de apoio institucional à ação política do parlamentar, fun-
damentais num país de dimensões continentais, transformaram-se
em inaceitáveis "mordomias". Sem a imunidade parlamentar, como
exercer com independência as gravíssimas atividades da represen-
tação popular? Como enfrentar governos e forças poderosíssimas que
gravitam em torno dos Parlamentos? Sem estrutura operacional cor-
respondente aos encargos assumidos, como atuar com eficiência?
Como responder ao enorme volume de demandas? A legitimidade
de tais garantias e prerrogativas institucionais perde cada vez mais
substância quando os Parlamentos são invadidos por parlamentares
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acusados de ligações com traficantes, corruptos, assassinos, etc.
Como defender tais institutos, que deveriam fortalecer a ação políti-
ca e parlamentar, mas que acabam se transformando em "escudos"
para alguns marginais?

Só ações conjugadas para o aprimoramento da vida partidária e
da legislação eleitoral, aliadas ao desenvolvimento de eficazes meca-
nismos internos de transparência e de defesa da ética pelos Parla-
mentos, será capaz de modificar tal quadro.

A complexidade e as dificuldades dos dias de hoje multiplicaram
as demandas sociais, com inúmeros grupos erguendo legitimamente
bandeiras e alertando para seus problemas. Por outro lado, a pre-
valência do econômico na nossa globalizada sociedade capitalista faz
surgir cada vez mais o "lobby" corporativista, financeiro e empresa-
rial. A intensa pressão sobre o Parlamento e a sua inércia ou lentidão
para responder aos questionamentos traduz-se em descrédito, levan-
do ao cidadão a impressão de desamparo e de marginalidade diante
dos Poderes instituídos. Eis aí o primeiro passo para a falência do sis-
tema democrático! A adaptação do Parlamento às novas demandas
sociais, a abertura para a participação popular direta ou indireta, bem
como, seu deslocamento a várias regiões para aproximar-se dos des-
validos e desafortunados, é ação urgente.

Numa sociedade midiática, em que a velocidade das informa-
ções é extraordinária, o Parlamento deve aparelhar-se para ter agili-
dade na divulgação das atividades institucionais e parlamentares,
utilizando-se cada vez mais da informática e dos veículos de comuni-
cação de massa. A abertura de canais interativos de comunicação com
o cidadão, sobretudo pela democratização do acesso a informações e
do encaminhamento de demandas, é fundamental para que os parla-
mentares alinhem-se com a modernidade tecnológica que dominou a
comunicação global.

No livro "Executivo e Legislativo na nova Ordem Constitucio-
nal", Angelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi constatam
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que os próprios constituintes de 88 deixaram transparecer descon-
fiança com relação à própria capacidade do Legislativo de superar
suas mazelas. Também estudo apresentado pela Universidade de New
York, chamado "Enfoque Albany", apresenta uma visão funcionalís-
tica do Parlamento, e baseia a legitimidade em sua operacionalidade.
Os tempos atuais confirmam cada vez mais esta visão, na qual pre-
valece sempre a valorização da rapidez e do "eficientismo". São novas
visões que colocam de certa forma em "xeque" o modelo tradicional
dos Parlamentos, considerado demasiadamente lento, inerte e de
pouca eficácia.

Assembléia Mineira: Evolução

Em trabalho organizado por Fabiano Santos, intitulado "O
Poder Legislativo nos Estados: diversidade e convergência", a cientis-
ta política Fátima Anastasia apresenta amplo estudo sobre a expe-
riência vivida pela Assembléia Legislativa de Minas, destacando as
transformações vivenciadas pela Casa desde o final da década de 1970
até 1997. Verifica-se, de plano, que o processo de mudanças no Le-
gislativo Mineiro foi inovador e colocou nossa Assembléia como das
mais estruturadas e eficientes do País. Apesar da evolução constatada,
a autora sentenciou:

"Sabe-se que as práticas fisiológicas e c!ientelistas, tão
difundidas ao longo da história da instituição, não foram
completamente debeladas, e que a também histórica sub-
missão do Legislativo estadual ao Poder Executivo ainda
não foi superada".

O trabalho percorre os passos dados desde o final da década de
1970 quando
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"a Assembléia de Minas enfrentava sérias dificuldades,
internamente ela era objeto de uma avaliação muito ne-
gativa por parte de seus funcionários, (...) possuía uma
imagem bastante desgastada, devida, em grande parte, às
distorções decorrentes do período militar, que provo-
caram um crescimento desmesurado da administração e
distanciaram o Poder Legislativo da sociedade". E con-
tinua: 'It partir da identificação desses problemas, um
grupo, inicialmente bastante reduzido da administração
e das Mesas diretoras da Casa, tomou a iniciativa de pro-
por algumas diretrizes que constituíram embrião de todo
o processo de inovação institucional (...)".

A autora relata que, nos anos de 1979/80, foi criado o Conselho
de Informação e Pesquisa, para dotar o Legislativo Mineiro de
capacidade fiscalizadora, com a informatização da Casa. Em 1986,
as eleições impuseram uma renovação parlamentar de 70%, refle-
tindo a ausência de referencial político e o pequeno espaço ocupado
pela instituição. Pontificou então a necessidade de modernidade
administrativa e a aceleração do processo de reforma da Casa Legis-
lativa, e

"para subsidiar a fundação de uma estratégia de ação
consistente com as diretrizes traçadas, foram contrata-
das consultorias externas especializadas, as quais reali-
zaram diagnósticos e avaliaçõesjunto ao público interno
e externo".

Nos anos 90,

"a reestruturação administrativa abrangeu a institucio-
nalização do concurso público como forma exclusiva de
recrutamento do quadro permanente da Assembléia, o
estabelecimento de uma política continuada de treina-
mento do corpo técnico, o estabelecimento de formas de
aferição do desempenho e a instituição de um plano de
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carreira para os funcionários. Foi implementado um
processo de racionalização administrativa que acarretou,
na época, mais de 500 demissões. Novos setores, gerên-
cias, e secretarias foram criadas e outros foram reformu-
lados(...).

Como parte importante da estratégia de mudança imple-
mentada por esse grupo, que se institucionalizou poste-
riormente como o Comitê Deliberativo de Comunicação
Institucional, optou-se pelo desenvolvimento de duas li-
nhas de ação diferenciadas, porém complementares:
uma, orientada para a profissionalização e o aperfeiçoa-
mento do quadro permanente da Casa, bem como para a
alteração do perfil da instituição - contemplando as
medidas acima citadas; a outra, endereçada aos
Gabinetes dos deputados, tendo em vista suas especifici-
dades, tanto no que se refere às formas de recrutamento
de pessoal quanto no que diz respeito à natureza das
atividades ali desenvolvidas.

É interessante sublinhar que a adoção desse tratamento
diferenciado, conferido aos Gabinetes, deveu-se à per-
cepção, formulada claramente por vários membros do
grupo nas entrevistas realizadas, da existência de duas
formas distintas, embora não excludentes, de atuação dos
membros do Poder Legislativo. Uma, de corte clientelista,
voltada para o atendimento imediatista e particularista
dos interesses do eleitor, que constitui parte significativa
da atividade desenvolvida no espaço dos Gabinetes; e a de
natureza mais universalista, desenvolvida no âmbito da
Assembléia tomada como um corpo coletivo. (...)

Nos Gabinetes foi mantido o recrutamento livre da asses-
soria direta dos deputados. Foi instituída, não obstante, a
regra de que tal assessoria só poderia permanecer na
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Casa durante a vigência do mandato do deputado, não se
admitindo, em nenhuma circunstância, ser efetivada
como parte permanente da Alemg. (...)

A estratégia de aproximação com a sociedade teve início
por ocasião da Constituinte mineira, quando vários
setores da população participaram do processo de refor-
mulação constitucional, apresentando suas demandas e
reivindicações ao Poder Legislativo. A Constituição de
1989já previa, em seu texto, a realização das Audiências
Públicas Regionais para a formulação do orçamento
estadual. Elas, no entanto, só tiveram início em 1993.

Outra iniciativa importante consistiu na organização dos
seminários legislativos. As pesquisas e os diagnósticos,
realizados junto à população do Estado de Minas Cerais
em 1989/90, apontaram como principais problemas - a
serem objeto da atenção daAssembléia - aqueles relativos
às áreas da educação (]O lugar) e da saúde (2° lugar)(...).

A partir dos seminários legislativos, foram propostas ou-
tras formas de interlocução com a sociedade civil: os
fóruns técnicos, através dos quais a Assembléia promove
estudos de temas específicos, com a participação de espe-
cialistas diversos e técnicos da Consultoria da Casa,visan-
do subsidiar a atividade legislativa e/ou a ação do Exe-
cutivo; e os ciclos nacionais de debates, cujo objetivo é o
de propiciar a reflexão sobre temas de relevância na con-
juntura nacional, trazendo à Assembléia parlamentares,
especialistas e autoridades dos diferentes setores (...).

A adoção das novas formas de interlocução com a
sociedade civil evidenciou, por sua vez, a necessidade de
avanços no que respeita à organização interna da Casa.
Além das medidas já implementadas de modernização e
de racionalização administrativas, percebeu-se que a
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Assembléia deveria complementar seu desenvolvimento
institucional, de forma a capacitar-se para o exercício da
interação permanente com os setores organizados da
sociedade (...).

No que se refere às transformações no perfil da organiza-
ção legislativa, merece destaque a criação de órgãos e
gerências que passaram a ocupar lugares estratégicos e a
desempenhar funções de maior relevância no processo
legislativo. Entre esses, cabe mencionar:

• a criação da Escola do Legislativo, com o objetivo de
propiciar cursos, seminários e debates para a forma-
ção continuada e o crescente aperfeiçoamento do
corpo técnico da Alemg. A escola organiza, ainda,
atividades voltadas para os parlamentares e para o
público externo;

• a estruturação da Cerência de Projetos Institucionais
(CPI), encarregada de coordenar as ações de inter-
locução com a sociedade civil (audiências públicas
regionais e municipais, seminários legislativos,
fóruns técnicos, ciclos de debates e teleconferências);

• a organização do Centro de Atendimento ao Cidadão,
que coloca à disposição dos interessados bancos de da-
dos com informações sobre a agenda das comissões,
as matérias em tramitação na Casa, dados sobre os
parlamentares e o texto integral de normas jurídicas
estaduais. Estão à disposição dos usuários, também, o
Sistema de Informações do CongressoNacional (Sicon
/Prodasen) e outros bancos de dados externos com
informações de interesse da população (...).

Tomado em seu conjunto, o processo de inovação institu-
cional sinaliza, claramente, a transição do perfil de orga-
nização legislativa da Casa. Essa mudança propiciou
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uma solução institucional que permite capturar "ganhos
de especialização" da atividade parlamentar e produzir
polfticas mais consistentes com a consecução de metas
coletivas (...).

Também o Regimento Interno da Assembléia Legislativa sofreu
profundas mudanças em 1990 e 1997. Segundo Fátima Anastasia,

"a reformulação do Regimento em 1990 veio responder a
uma necessidade imposta pela retomada das atribuições
constitucionais, devolvidas ao Poder Legislativo pela
Carta de 5de outubro de 1988.

Além disso, o texto regimental já indica, desde 1970, a
alteração da organização legislativa, através da incorpo-
ração de um conjunto de dispositivos que facultam o
incremento da disponibilidade e da troca de informações
no interior da instituição, bem como a ampliação do
poder de fiscalização das ações do Executivo estadual.

Já o regimento de 1997 tem por objetivo adequar as nor-
mas internas da Assembléia às novas práticas institu-
cionais que vêm sendo desenvolvidas desde o final dos
anos 80. Cabe destacar, entre as alterações implemen-
tadas, a institucionalização dos eventos de interlocução
com a sociedade civil, bem como os procedimentos rela-
tivos às proposições legislativas deles decorrentes (...).

Dessa forma, ao reforçarno texto regimental as Comissões
e os Partidos, a Assembléia promove uma redistribuição
interna dopoder que afeta as relações estabelecidas entre
deputados individualmente, Comissões e Plenário (...).

Percebe-se, pelo exame desses dispositivos, a intenção do
legislador de ampliar a capacidade de o Legislativo mani-
festar-se sobre matéria de iniciativa do Executivo, não
permitindo sua aprovação sem ser examinada pela Casa,
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e colocando restrições ao tipo de proposição que compor-
ta pedido de urgência pelo Governador (...).

Ao inserir no texto regimental novos instrumentos que
ampliam a capacidade do Legislativo de fiscalizar os atos
do Executivo e de incidir sobre as proposições de iniciati-
va do Governador do Estado, a Alemg está incrementan-
do a capacidade de controle do Legislativo.

Ao organizar e institucionalizar novas regras e procedi-
mentos na arena parlamentar, a Alemg está acenando
com algumas soluções institucionais para os problemas
vivenciados pela representação politica em sociedades
democráticas (...)

Nesse processo, foi conferido um importante papel à
questão da informação. Para ser mais responsável pe-
rante o corpo de representados, a instituição legislativa
deve, necessariamente, ser o mais informada possivel
sobre as variáveis - chave do processo legislativo: prefe-
rências, condições, polfticas e resultados.

A centralidade atribuida à informação está no cerne da
explicação da direção da mudança institucional: do mo-
delo distributivo para o modelo informacional. Esta, por
sua vez, permitiu a emergência de uma organização
legislativa muito mais afinada com os postulados
majoritários e da incerteza (...).

Finalmente, a mais importante particularidade destacada
pela Alemg refere-se à criação dos mecanismos institu-
cionalizados de interlocução com a sociedade, que cons-
tituem objeto dos comentários finais deste capitulo.

Por meio desses instrumentos, novos atores, novos issues
e novos procedimentos são introduzidos no processo
legislativo, gerando repercussões significativas sobre os
graus de credibilidade e de resposta da instituição.
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Eles promovem a interação institucionalizada entre diri-
gentes e agentes no período entre as eleições, facultando
aos primeiros participar do processo legislativo, através
da vocalização de suas preferências naqueles temas e
questões que mobilizam mais de perto seus interesses, ou
pelo acompanhamento e monitoramento de suas pro-
postas em tramitação na Casa (...).

Já em 1998, verificou-se um índice de 38% de renovação bruta,
o que atesta a manutenção da tendência decrescente constatada no
pleito anterior. Dos 77 deputados em exerCÍcio na Casa, 67 dispu-
taram a reeleição e 48 foram reeleitos, o que expressa uma taxa de
reeleição líquida de 71,6 %.

É importante ressaltar que os índices de reeleição cresceram
em um contexto no qual a concorrência eleitoral em Minas Gerais
também se tornou mais acirrada: o número médio de candidatos por
vaga subiu de 9,34 em 1994, para 10,62 em 1998".

Atualidade: Desafios

Desde 1998, a Assembléia de Minas vivencia de forma crescente
crises internas, desgastes perante a opinião pública, além de uma
relação conflituosa com a imprensa, sendo alvo de posicionamentos
agressivos por parte de determinados setores da sociedade.

As eleições estaduais de 1998 representaram uma ruptura polí-
tica no Poder Executivo, favorecendo a ascensão de novas forças na
Assembléia de Minas.

A intervenção do Executivo na eleição da Mesa Diretora da Casa
foi acintosa, com o Palácio da Liberdade, em nota oficial, decretando
a exclusão dos partidos de oposição da chapa única de consenso. A
virada política no Legislativo representou, também, a implantação de
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nova filosofia e estratégia de ação administrativa. Era o fim do ciclo
evolucionista e reformador que havia influenciado os trabalhos da
Casa nos últimos 12 anos, tão bem retratado pela cientista política
Fátima Anastasia em seu estudo já referido.

As forças políticas que emergiram do processo eleitoral inicia-
ram intenso questionamento do processo modernizador até então em
curso, afastando todos os protagonistas e agentes daquelas ações e
alterando significativamente as prioridades até então estabelecidas.

A Casa vivenciou período conturbado, quando se avançou muito
no desmonte da estrutura existente sem, no entanto, implantar-se
nova filosofia de trabalho e uma estratégia de ação.

O alinhamento automático, às vezes voluntarioso e excludente,
do Poder Legislativo ao Poder Executivo, sem diálogos e interlocu-
ções, radicalizou o processo legislativo e provocou tensões internas
que influenciaram negativamente as atividades legislativas e adminis-
trativas da Casa.

Não demorou muito e a Assembléia, em 2001, sofreu sua maior
crise dos últimos anos, com intenso noticiário focalizado sobre os
salários dos parlamentares e a intervenção do Ministério Público no
caso. Durante cerca de seis meses, o Legislativo mineiro enfrentou
turbulências e incertezas, aflorando de forma descontrolada - e
muitas vezes injusta - mazelas e questiúnculas localizadas, que eram
tratadas como questões generalizadas.

Desarticulada e sofrendo já os efeitos negativos do processo de
desmonte de sua área operacional e administrativa, com reflexos na
ação legislativa e sem elementos para reagir, a Assembléia de Minas
tornou-se alvo fácil dos que, com razão, tinham motivos para ques-
tioná-la e dos que, por oportunismo, ou por razões escusas, simples-
mente agiam para desmoralizá-la como Poder. Aliás, nesse contexto,
vale lembrar as palavras de Dante Pacini, no seu livro "Política e
Direito (Suma Filosófica)", que alertam para a existência de forças
reacionárias que não absorvem a existência de um Parlamento forte:
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"O preconceito de um Parlamento independente como
poder à parte é hoje insustentável. Tal versão ideológica
não seria mais possível na nossa época por muitas razões
de ordem científico-política, dentre as quais a da neces-
sária coesão deliberativa do governo de qualquer nação.
Todavia, por mais estranho que pareça, essa versão é
ainda sustentada, velada ou abertamente, por pessoas de
mentalidade ultrapassada, elementos que de um certo
modo assim provocam uma espécie de esvaziamento do
Legislativo".

É, ainda, no rescaldo desse quadro conflituoso que se inicia a
atual legislatura 2003-2006. Talvez como herança positiva dos anos
de evolução e modernização anterior a 1998, as eleições de 2002
tiveram índice considerado pequeno de renovação parlamentar, per-
mitindo a reeleição de 71,6% dos deputados que disputaram o pleito.

A nova Mesa, presidida pelo Deputado tucano Mauri Torres, nos
poucos meses à frente da Instituição, vem trabalhando intensamente
pela recomposição da imagem do Parlamento mineiro, caminhando a
passos largos para a recuperação das prerrogativas parlamentares.
Durante curto espaço de tempo, a Presidência envidou esforços para
dotar a Casa de maior transparência e para ampliar os canais institu-
cionais com a sociedade: implantou a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, a Comissão de Participação Popular, instituiu a
Ouvidoria da Assembléia do Estado, deu total transparência aos venci-
mentos dos parlamentares e cortou as diárias de viagem, cuja legali-
dade vinha sendo questionada.

O esforço em curso, em que pese à repercussão positiva já veri-
ficada no seio da sociedade, enfrenta, entretanto, duas frentes de difí-
cil transposição: as demandas negativas do passado recente - quer
interna, quer externamente - e o encolhimento orçamentário. Este,
talvez, o mais grave, porque incidente sobre a capacidade operacional
e administrativa do Poder Legislativo, ao limitar suas ações e sua pre-
sença no vasto território mineiro.
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Hoje, o orçamento da Assembléia Legislativa representa 2,7%
do Orçamento do Estado, enquanto o Ministério Público tem partici-
pação de 2,5% e o Poder Judiciário chega a 8,1%. De 1999 até 2003,
o Poder Legislativo Mineiro foi o único que retrocedeu em termos
percentuais na divisão do bolo orçamentário. Em 1999, a participação
da Assembléia era de 3,1%.

Outra ótica comparativa é a evolução orçamentária dos Poderes
e órgãos estaduais. De 1999 a 2003, o Orçamento da Assembléia do
Estado cresceu 18,4%. O crescimento orçamentário do Tribunal de
Contas, em igual período, foi de 58,9%, o do Tribunal de Justiça
chegou a 96,4%, o do Tribunal de Alçada 66,2% e o do Tribunal de
Justiça Militar foi de 77, 2%.

Pressionada pelo aumento das demandas sociais, agravadas
pelas dificuldades impostas pela recessão econômica, a Assembléia de
Minas esforça-se para cumprir sua missão constitucional com zelo e
eficiência. Prestigiar seu trabalho é fortalecer a democracia e as pos-
sibilidades do exercício da cidadania.

É óbvio que problemas existem, mas é preciso, acima de tudo,
preservar o Poder como Instituição fundamental para a vida demo-
crática. Se há erros, que sejam apontados os responsáveis, que devem
ser punidos com o rigor das leis, quando for o caso, pela ação do
Ministério Público e do Poder Judiciário. Ou que seja também penal-
izado pelo povo, o qual em última instância, é quem delega o poder
de representação ao parlamentar. E de quatro em quatro anos, os
cidadãos são chamados a opinar soberanamente.

O que não é admissível às pessoas de bom senso e de respon-
sabilidade, a democratas autênticos, é a generalização superficial que
desmerece o Poder e a Instituição. Será que os detratores do Par-
lamento não atentaram ainda para o fato de que, sem ele, as críticas
e a liberdade de expressão que utilizam não seriam possíveis, porque
a mordaça dos ditadores e autoritários calaria a todos?
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É dentro deste cenano de dificuldades que o Parlamento
mineiro avança, mesmo com incompreensões, na sua insubstituÍvel
missão de proporcionar a sobrevivência do regime democrático entre
nós.

30

A fome do conhecimento

Com o programa de combate à fome lançado pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, corremos o risco de ver relegada a segundo
plano a verdadeira fonte geradora da desnutrição de milhões de bra-
sileiros, que é o atraso. Não que a questão imediata do "Fome Zero"
deixe de ser priorizada pelo Governo Federal: dar alimento aos mise-
ráveis aos quais falta o pão de cada dia deve ser esforço nacional per-
manente, tanto do Poder Público como da sociedade e de cada um de
nós, individualmente. Mas geralmente quem não dispõe do mínimo
para se alimentar - e o próprio Presidente diz serem necessárias três
refeições diárias - tampouco dispõe de moradia, de alfabetização, de
higiene, de vestuário, de saúde e de trabalho. Em outras palavras,
carece de mínimas perspectivas para si e para seus filhos.

O Professor Luiz Paulo Rouanet, da PUC/Campinas, em recente
trabalho sobre a miséria, cita pesquisa nacional feita por amostragem
de domicílios, a qual revelou que "em 1998, o percentual de indi-
gentes no Brasil era de 13,9%, e o de pobres correspondia a 32,7% da
população; em números absolutos, são 21,4 milhões de indigentes e
50,1 milhões de pobres!" Por outro lado, conclui o Professor, "o Brasil
- apesar de registrar enorme contingente da população abaixo da
linha de pobreza - não pode ser considerado um país pobre, já que a
origem de sua pobreza reside não na escassez de recursos, devendo
ser investigada em outra esfera."

Mais adiante, no seu instigante trabalho, o Professor Rouanet
constata que "o diagnóstico básico referente à estrutura da pobreza é
o de que o Brasil, nos primórdios do século XXI, não é um país pobre,
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expectativa de vida é de 68 anos, situando-se ambos os índices abaixo
da média latino-americana. A taxa de desnutrição infantil (crianças
com peso abaixo do normal) é de 6%, igual à da Argélia, enquanto o
percentual de alunos que completam o curso básico é de 71%, prati-
camente igual ao de Bangladesh. A mortalidade infantil atinge 36 de
cada mil crianças antes dos cinco anos, índice superior ao do Líbano,
país mergulhado em guerra civil há mais de uma década. Os dados
divulgados pelo Banco Mundial, contidos nos indicadores de desen-
volvimento, destacam a dimensão do problema: os 10% mais pobres
no Brasil ficam com apenas 2% da renda nacional. Entre os países
pesquisados, só quatro têm situação pior: a Colômbia, África do Sul,
Lesoto e Namíbia. Outros quatro se igualam a nós: Serra Leoa,
Honduras, Paraguai e República Centro-Mricana.

No plano econômico, em termos do PIB mundial, o Brasil
deixou de ser a 10a economia do planeta e caiu para a 14a posição.
Estamos agora atrás também do México, da Índia, da Coréia do Sul e
da Austrália. Perdemos para o México a liderança entre as maiores
economias da América Latina.
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O acelerado processo de urbanização brasileiro levou 82% da
população para as cidades. Um índice dos mais elevados em todo o
mundo, mais do dobro do que tínhamos há 50 anos. Contrastando
com o inchaço de nossas cidades e os vastos e complexos problemas
disso originados, convivemos com enormes vazios demográficos em
um país com extensão territorial continental.

Como enfrentar problemas gigantescos, que historicamente
atormentam a vida brasileira, a não ser por meio de esforço educa-
cional não menos hercúleo? Precisamos investir no conhecimento,
no saber, na pesquisa, na difusão cultural, nas escolas e nas universi-
dades. Capacitar o cidadão brasileiro, dotá-lo de condições intelectu-
ais para enfrentar os desafios do mundo globalizado, cada vez
mais injusto e mais competitivo, exigindo sempre maior conheci-
mento. Condicionar o cidadão brasileiro para resistir a tudo isso com

mas um país extremamente injusto e desigual para muitos pobres.
A desigualdade está na origem da pobreza, e combatê-la mostra-se
um imperativo". São pessoas que vivem mergulhadas no atraso, des-
conhecendo as possibilidades que lhes poderiam ser oferecidas e que
elas poderiam legitimamente exigir. Ora, combater a desigualdade é
permitir aos cidadãos o acesso ao conhecimento, sem o qual não há
liberdade para o ser humano, e nem motivação por parte dele para
romper o ciclo de ignorância que se instalou, de modo crônico, em
enormes bolsões de miséria nas favelas de nossas metrópoles e nos
grotões de nosso imenso interior. O ignorante será sempre vítima de
um mercado cruel e selvagem, onde a competição o relegará à ex-
clusão, condenando-o à humilhante condição de objeto dos progra-
mas assistencialistas, sejam oficiais, sejam privados.

O fato é que a fome é decorrente da ignorância, da falta de
conhecimento. E como saciar "a fome de conhecimento"? Com edu-
cação. Investir na educação todas as energias e potencialidades nacio-
nais é o principal, se não o único caminho para vencer a miséria e a
desnutrição. O conhecimento adquirido pelo ser humano através do
processo educacional implantado pelas diversas sociedades é a "vara
de condão" que permitirá a esse cidadão encontrar-se, inserir-se no
meio social, saber o que é bom para si e para os outros, definir o papel
a ser desempenhado por ele na sociedade, decidir o que fazer, como
fazer, por que fazer e em qual direção orientar seus feitos. Participar
conscientemente da vida social ou seja, tornar-se cidadão! E o grau de
exerCÍcio da cidadania por parte de cada um de nós é fruto, em grande
parte, do processo educacional a que fomos submetidos, bem como
dos respectivos instrumentos de aperfeiçoamento colocados à nossa
disposição.

Somos um país de famintos, infelizmente. Pior que isso,
somos um país onde a ignorância impera em larga escala, reduzindo
sempre a nossa capacidade de reação, minando as nossas possibili-
dades e corroendo as nossas potencialidades. Nosso quadro social é
preocupante. A renda nacional per capita é de US$ 2,600, enquanto a
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inteligência, identificando alternativas e buscando, com sua reco-
nhecida criatividade, soluções para tal estado de coisas.

Urge uma ação fulminante do Estado Brasileiro no sentido de
promover a recuperação do sistema educacional do País, que se en-
contra em condições lastimáveis.

De acordo com dados do Banco Mundial, tendo por base o ano
de 2000, a média dos investimentos em educação nos países ricos foi
28 vezes maior que a registrada nos países emergentes ou em desen-
volvimento. Aqui na América Latina, o gasto por estudante do ensino
fundamental foi da ordem de US$ 403. Nos Estados Unidos, a média
foi de US$ 5,093. Confirmando os poucos recursos investidos na edu-
cação dos brasileiros, o MEC divulgou, no mês passado, a pesquisa
realizada com dados de 2001, intitulada "Qualidade da educação: uma
nova leitura do desempenho dos estudantes. "A frase proferida pelo
Ministro da Educação, Cristovam Buarque, resume tudo: "O quadro é
dramático, e o Governo precisa superar isso. "Segundo a pesquisa, na
educação básica 30% dos estudantes da 4a série e 48% dos da 8a série,
bem como o mesmo percentual no 3° ano de ensino médio, estão no
chamado nível "muito crítico". No caso do programa de Língua
Portuguesa, isso significa, por exemplo, que os alunos da 4a série não
foram alfabetizados adequadamente e que, quando lêem, fazem-no de
forma truncada. No Nordeste do País, 33,42% dos estudantes estão
em estágio muito crítico e 41,75% em crítico.

A situação do professorado tampouco é mais brilhante. A pes-
quisa "Retrato da Escola 3", da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação, revela o alto preço que o Brasil pagará pela
ausência de incentivo à carreira do magistério, com reflexos diretos
na qualidade do ensino. Os números da pesquisa são reveladores. Dos
2,5 milhões de educadores do ensino fundamental e médio, mais da
metade (53,1%) tem entre 40 e 59 anos de idade. A maioria exerce a
função há 15 anos, em média, devendo aposentar-se ao longo da déca-
da. Nada menos que 48,3% não dispõem de computadores, quase 60%
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não cultivam o hábito da leitura e 31,6% não vão ao teatro ou ao
cinema.

No outro extremo, cresce o desinteresse pela profissão do edu-
cador. O aumento da idade dos mestres é sintomático. Os mais jovens
abandonam a sala de aula, em busca de outro trabalho. Alunos de
Matemática, Letras, História e Geografia não pretendem lecionar,
mas apenas qualificar-se para outra carreira, mediante concurso
público ou seleção na iniciativa privada. Já começa a escassear no
mercado a oferta de professores de Matemática, Física e Química.
Daqui a dez anos, mais da metade dos atuais professores estará
aposentada. A desvalorização crescente da carreira do professor bra-
sileiro, com baixos salários, condições precárias de trabalho e nenhu-
ma motivação, prenuncia a catástrofe não muito distante!

Desde a década de 70, o Brasil vem investindo na massificação
do ensino, dando enorme preferência à expansão da rede física.
Multiplicaram-se as escolas, promovendo-se assim a universalização
do acesso escolar, o que foi meritório. Mas à medida em que milhões
de alunos ingressavam nas escolas, o quadro de educadores tornou-se
insuficiente, e partiu-se para as improvisações. Devido à baixa quali-
dade do ensino, não se praticou a universalização do conhecimento!
Com o tempo, freqüentar a escola deixou de significar obtenção de
aprendizado.

No mundo globalizado, onde a comunicação rápida e abran-
gente é o principal fator de transmissão do conhecimento, um aspec-
to importante evidencia a situação delicada em que se encontram os
estudantes brasileiros. Pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas
(mapa da exclusão digital) revelou que apenas 15% dos brasileiros
dispõem de computadores para trabalho e comunicação. E a pesquisa
revela também que é melhor o desempenho dos alunos com acesso a
computadores. No entanto, somente 23% das escolas de ensino bási-
co têm computadores, enquanto 5,9% das instituições escolares de
ensino médio os possuem. É uma taxa sofrível, com a agravante de
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que - segundo estudos coordenados pela ONU - a presença do com-
putador é também indicador da qualidade de vida.

Diante dos dados e fatos aqui expostos, conclamamos todos a
empunharem a bandeira da luta contra a ignorância. O Presidente
Lula, como principal ator precisa ampliar o "Fome Zero" para "Igno-
rância Zero". MinaI, a fome é o mais grave sintoma da doença dos
ignorantes, dos excluídos da educação e do saber, dos abandonados do
conhecimento.

O "Fome Zero" precisa ser urgentemente deslocado para as
escolas. Se a cesta básica é o paliativo, a escola é o remédio. Juntas,
irão curar a enfermidade da fome e da miséria, inserindo na sociedade
não apenas seres humanos sem fome, mas cidadãos conscientes do
seu valor e do que podem realmente representar.

Em recente artigo veiculado pela imprensa mineira, o Presi-
dente da Academia Mineira de Letras, Dr. Murilo Badaró, foi direto na
constatação do problema. Para ele, "a educação pode ser qualificada
de verdadeira tragédia nacional, de dimensões catastróficas." Referia-
se aos números apresentados pela UNESCO (órgão das Nações Unidas
para assuntos de ciência, educação e cultura) e a OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Também estar-
recido o cartunista Ziraldo referiu-se ao resultado da avaliação do,
PISA, projeto europeu ligado à UNESCO, que pretende avaliar o
aproveitamento escolar em vários países. Dos 30 países avaliados, o
Brasil ficou em último lugar. Escreveu Ziraldo: "Nossas crianças
avaliadas não são capazes de entender o que lêem nem de se expres-
sar corretamente pela escrita."

A crise da educação brasileira caminha lado a lado com as incip-
ientes políticas públicas destinadas às nossas universidades. Não há
como debater a questão do desenvolvimento nacional - e do conhec-
imento para promovê-lo - deixando de lado a discussão sobre o ensi-
no superior. As universidades, centros universitários, faculdades e
instituições de ensino superior devem ser a alavanca para o cresci-
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mento da Nação. Não há nação desenvolvida que não tenha tido como
base da sua evolução o eficiente processo educacional, gerado e pro-
movido por suas universidades. São elas que concentram as dis-
cussões, os debates e as pesquisas, além de fornecerem as alternativas
por meio do conhecimento ali originado e ali auferido.

Escrevendo sobre as "Universidades e Mazelas do Brasil", o Pro-
fessor Evaldo Ferreira Vilela, Reitor da Universidade Federal de Viço-
sa, defende o "engajamento das universidades num plano nacional
estratégico de desenvolvimento econômico e social". Já a Reitora da
Universidade Federal de Minas Gerais, Professora Ana Lúcia Almeida
Gazzola, ressalta que "o projeto de nação que desejamos e defend-
emos, capaz de estender à totalidade da sociedade os benefícios que o
desenvolvimento econômico, social, político e cultural propicia, não
se concretizará sem a contribuição decisiva que cabe esperar da uni-
versidade (...) A universidade, e o valor associado ao seu surgimento
histórico, são uma aposta constante no conhecimento como o melhor
dos instrumentos para a construção de um humanismo corajoso e
libertário".

As universidades devem ser os centros de saber e de acesso ao
conhecimento modificador, evolucionista e propulsor das sociedades.
Eis aí o cerne da questão, ao qual, historicamente, o Brasil jamais deu
a devida importância. Ainda no período colonial, tivemos a nefasta
política da metrópole portuguesa, ao proibir a disseminação de uni-
versidades e escolas por receio do impacto revolucionário e irresistí-
vel que "as luzes do saber" poderiam provocar. O período imperial não
foi diferente, embora por motivações outras. O fato é que o País só viu
nascer sua primeira universidade na segunda década da República
Velha, exatamente no ano de 1927, quando o Presidente de Minas,
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, criou a Universidade de Minas
Gerais, hoje a nossa Universidade Federal. A experiência anterior-
mente vivida pelo Rio de Janeiro em 1922, quando da visita do Rei
Alberto, da Bélgica, não passou de um acontecimento protocolar e
burocrático, já que a universidade instalada àquela época só entrou
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em funcionamento anos mais tarde. Enquanto isso, na Europa, as
universidades já existiam há séculos, tendo surgido anteriormente
aos Estados Nacionais. E países tão novos como o Brasil - os Estados
Unidos, por exemplo - criaram suas primeiras universidades há mais
de 200 anos.

O grave é que os erros do passado persistem. Hoje, o Brasil de
175 milhões de habitantes oferece cerca de 1,2 milhão de vagas no
ensino superior a 4 milhões de jovens que se dispõem a disputá-las.
Enquanto isso, outros 20 milhões de jovens em idade para ingressar
nas universidades sequer têm animo para fazê-lo, faltando-lhes a base
cultural e as condições financeiras. Por outro lado, apenas 33% dos
professores universitários têm curso de mestrado, e só 21% têm
doutorado.

Um grande projeto nacional precisa ser engendrado, urgente-
mente, para possibilitar aos nossos jovens o acesso ao conhecimento,
bem como para viabilizar aos professores melhores níveis de forma-
ção. Uma revolução educacional a partir das universidades brasileiras
será a redenção nacional, com o fortalecimento do eixo ensino-pes-
qUIsa.

Algumas providências básicas, que nos permitimos listar abai-
xo, poderiam contribuir para a adaptação do Programa "Fome Zero"
lançado pelo Presidente da República, com alcance mais duradouro e
resultados mais qualificados:

1 - deslocar o Programa "Fome Zero" para as escolas, difundin-
do a imperiosa necessidade do conhecimento e da educação;

2 - rediscutir o papel das escolas brasileiras, as quais, além de
promover o ensino, devem conferir maior abrangência à
missão de formar cidadãos com consciência crítica;

3 - valorizar o magistério fundamental, médio e superior, por
meio de programas nacionais para a recuperação salarial da
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categoria, melhores condições de trabalho, de formação e de
capacitação;

4 - informatizar as escolas e desenvolver programas, para que
pessoas de baixa renda tenham acesso a computadores;

5 - conferir às universidades o papel de grande indutor do pro-
cesso de difusão do conhecimento, possibilitando o aprovei-
tamento da produção universitária no meio educacional
fundamental e médio;

6 - fortalecer a autonomia universitária;

7 - apoiar as pesquisas universitárias;

8 - democratizar o acesso ao ensino superior com a difusão de
novos cursos e mais vagas.

Conhecimento! Educação! Saber! Palavras chaves que sinali-
zam o caminho que o Brasil precisa seguir. Uma revolução educa-
cional com a difusão do conhecimento é de que o Brasil mais carece.
Com pessoas bem informadas, bem educadas, verdadeiros cidadãos,
será bem mais fácil combater a fome e os males sociais dela decor-
rentes. Alterar a agenda política de maneira consistente, escolher
melhor os representantes do povo, mudar a qualidade dos governos,
impulsionar a economia e construir o país que queremos para nós,
nossos filhos, netos e gerações futuras, eis aí o objetivo maior a
alcançar.

Sem dúvida que será tarefa árdua e longa. A evolução do proces-
so educacional é lenta e sua avaliação complexa. Entretanto, o pri-
meiro passo precisa ser dado com energia e determinação, afastando
as propostas simplistas e demagógicas com que se costuma permear
os debates. O alerta do cientista político José Luiz Fiori é muito per-
tinente. Para ele, "é muito difícil desfazer-se a fantasia dos modelos e
das soluções rápidas e indiscutíveis, ou conviver com um processo
onde não se distinguem com clareza as etapas, nem se vê no hori-
zonte próximo um final glorioso".
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Não há solução mágica para problemas tão graves. O que deve
prevalecer é a consciência de que o problema existe, de que há. cam-
inhos e opções para superá-lo, e de que o fim das profundas desIgual-
dades sociais passa necessariamente pela produção e difusão do con-
hecimento. Só assim cada brasileiro, consciente de si e do mundo que
o cerca, estará em condições de tornar-se o principal agente de
mudança e de transformação.

Discurso proferido no plenário da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 20/08/2003.

----

Coronelismo

O coronelismo é um fenômeno da realidade brasileira que teve
suas raízes no século dezenove, mas se destacou, sobretudo, no início
do século vinte, ao longo da primeira República.

Há no coronelismo aspectos históricos, sociológicos e políti-
cos, dos quais esses últimos foram mais explorados em pesquisas
superficiais, que vêem nessa manifestação de liderança local um
arcaísmo responsável pela criação de obstáculos ao desenvolvimento
do nosso interior. Dados mais recentes mostram, entretanto, que
essa tese não tem fundamentação sólida. De acordo com estudos
mais modernos, de cunho mais científico e menos doutrinário, o
coronelismo foi uma imposição da realidade e, sociologicamente,
desempenhou na comunidade função indispensável ao seu equilí-
brio, na época considerada.

Com a queda de D. Pedro I e a ascensão da Regência, o País
viveu de fato uma experiência republicana, com a atuação de grandes
pensadores que fundaram a nacionalidade, dentre eles destacando-se
José Bonifácio e Cairu e, de certa maneira, Silvestre Pinheiro, antes
da independência. Se não houvesse a Monarquia a sustentar o poder
central, o Brasil teria, naquele momento, caído certamente em gen-
eralizada anarquia sócio-política, que poderia levar a América Lusi-
tana à configuração política semelhante à da América Espanhola. Ao
tempo das Regências, as deficiências das milícias militares favorece-
ram o desenrolar de vários movimentos rebeldes e revolucionários
regionais, que, por pouco, não tiveram como resultado a fundação de
repúblicas autônomas.
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Já houvera, antes da Independência, e logo após essa, de um
lado, a separação da Província Cisplatina, que veio a transformar-se
na República Oriental do Uruguai e, de outro, as duas vigorosas re-
voluções pernambucanas, de 1817 e 1824, que, por pouco, não cria-
ram naquela região do País uma unidade política soberana, na forma
republicana.

Durante as Regências, sobretudo as "Trinas Permanentes", a
anarquia dominou de tal ordem o País que tornou-se necessária a
organização de unidades militares, não com soldados, mas com ofi-
ciais, para manter a ordem, de uma as quais participou Caxias, quan-
do ainda jovem. Nesta época, o Padre Feijó, então Regente, criou a
Guarda Nacional, inspirada no modelo norte-americano do "povo em
armas," composta por pessoas de certo prestígio social e em condi-
ções de recrutar indivíduos para serem mobilizados, em cas? de
grande perigo interno, para fazer face à desordem. A Guarda NaCIOnal
foi constituída por elementos que, sobretudo nas localidades
menores, mas, também nas maiores do País, receberam títulos de
Coronel, Major, Capitão, Tenente e até mesmo de Alferes com o obje-
tivo de, em situações de risco, congregar elementos capazes de man-
ter a segurança e o equilíbrio social. Com a guerra do Paraguai, a
Guarda Nacional começou a perder parte de seu prestígio, que era
bem grande, e o Exército assumiu, juntamente com a Marinha,
posição de destaque. Ao longo do 11Reinado, e, sobretudo no início da
República, esse processo foi-se acentuando, conseguindo o Exército,
por fim, acabar com sua estrutura e retomar o lugar que, antes de
Feijó, lhe cabia na manutenção da estabilidade social e militar do
País. A verdade porém é que, no 11Reinado, deparamos com elemen-
tos da Guarda Nacional (Majores, Coronéis, Tenentes e Capitães) per-
tencentes aos partidos Conservador e Liberal, agremiações políticas
da época.

Cumpre destacar, por oportuno, que a Guarda Nacional não se
revestiu, no Nordeste, das mesmas características e peculiaridades
que teve no centro do País, principalmente no Estado de Minas Gerais
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e, muito menos, no Rio Grande do Sul, onde, na prática, ela perdeu
totalmente seu significado, porque o fenômeno do caudilhismo
suplantou o dos Coronéis. Nesse Estado, o caudilhismo esteve muito
vivo, até mesmo depois da Revolução de 1930, graças à vocação béli-
ca do povo gaúcho, fruto de condicionamentos históricos ocasiona-
dos, entre outros fatores, por estar na fronteira com países com os
quais o Brasil manteve lutas externas, como o Uruguai, a Argentina e,
sobretudo, o Paraguai, cuja guerra demorou mais de 10 anos.

A presença do coronelismo no nordeste identifica-se com fenô-
menos ecológicos, como a seca, a pobreza, o subdesenvolvimento e,
por outro lado, com o crescimento da economia canavieira e também
da produção do cacau, na Bahia. Já em Minas, o coronelismo está vin-
culado à economia do leite, e não vai se apresentar, a não ser em algu-
mas regiões onde predominou o café, com aquele sentido vigoroso e
às vezes violento que assumiu nas regiões do norte e nordeste do País,
nem terá o mesmo sentido bélico que caracterizou o caudilhismo no
Rio Grande do Sul. Portanto, o coronelismo é um fenômeno pouco
homogêneo, que foge às análises superficiais de "gabinete," que cos-
tumam tratar da matéria.

Sociologicamente, em qualquer parte onde esteja presente, a
figura do Coronel é uma liderança. Ele é a representação das elites
locais. Ora, o Coronel (ou oMajor) era uma liderança que atuava em
determinada área social, respondendo às exigências desta mesma
área, de acordo com seus níveis de desenvolvimento ou subdesen-
volvimento. Quer dizer: o Coronel proporciona assistência a seus
amigos das diversas camadas da população, desde aquelas mais ca-
rentes, como também de outras em situação intermediária e exerce,
desta forma, uma função social de significativa expressão na ma-
nutenção da ordem no interior e na orientação do desenvolvimento
local, embora dentro do quadro da época. Tornou-se, assim, um ele-
mento de contenção contra a tendência da perturbação social e fator
de equilíbrio da sociedade onde vive. É ainda, elemento de agluti-
nação do ambiente local com as forças regionais e nacionais, vincu-
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lando-se a grupos em posições políticas e sociais superiores à sua, que
se articulam com ele para formar "toda a estrutura de um País imen-
so como o nosso", e manter certa homogeneidade no contexto social.

Na realidade, o fenômeno do coronelismo há de ser com-
preendido não sob o enfoque da metodologia marxista, que impõe
uma noção de exploração ou de domínio de classes, mas sob o con-
ceito de "clientelismo". O Coronel está para o conjunto de pessoas
que são assistidas por ele (e por isso lhe dão apoio) como o médico, o
advogado ou o dentista está para seu cliente. Ou seja, quando se trata
de política, procura-se o Coronel que, durante a primeira República,
vai exercer uma função que foi, certamente, fortalecida pela posi-
ção econômica, mas, principalmente, por sua capacidade de estabele-
cer relações, de liderar outros fazendeiros (às vezes mais ricos que
ele) e em decorrência da tradição de sua família ou da família de sua
esposa. Por outro lado, como em Minas Gerais o pensamento católi-
co sempre exerceu grande influência no ambiente social, por inter-
médio sobretudo da mãe de família, a esposa do Coronel, que repre-
sentou um contraponto à violência, ao autoritarismo e à exploração,
tendo trazido para dentro de casa a influência das crenças religiosas,
entre as quais se destaca a doutrina social da Igreja, e as práticas
democráticas por essa divulgadas, que amenizavam o comportamen-
to dos maridos, pois, como se pode verificar, a mulher em Minas teve,
e continua a ter, malgrado as grandes transformações sociais dos tem-
pos atuais, muita força dentro do lar. Dessa forma, os Coronéis
acabavam por ter alguma visão do problema social, atenuando-se a
tendência de exploração contra o homem, bem como, o recurso à vio-
lência, muito comum entre grupos e facções políticas rivais, de que
resultavam verdadeiras cenas de barbarismo, segundo nos relatam,
por exemplo, os choques bélicos ocorridos no Rio Grande do Sul e em
suas imediações.

Como desdobramento do fenômeno sociológico que representa-
va, politicamente o Coronel viria assumir um papel de alta relevância.
Detentor de boa parcela do eleitorado local, constituído pelas pessoas

44

Em Defesa do Parlamento. (artigos, pareceres e discursos)

assistidas por ele (os seus clientes), o Coronel vai de fato influenciar
a eleição de prefeitos, vereadores e, conforme o tamanho da comu-
nidade, terá papel decisivo ou não. Também terá peso significativo na
eleição dos deputados estadual e federal, e vai integrar o partido ofi-
cial - praticamente o partido único - na primeira República. Houve,
também, casos de lutas entre Coronéis que, com seus respectivos gru-
pos, disputavam as vantagens proporcionadas pelo poder, pois, con-
forme o grupo político que assume o governo, um Coronel terá maior
ou menor influência que seu adversário.

O aparecimento de dois fenômenos sociais no País, o chama-
do "bacharelismo político", resultado da campanha civilista de Rui
Barbosa, em que os "slogans juridicistas" dominavam o pensamento
político governamental, e o conhecido movimento "tenentista" sur-,
gido dentro das Forças Armadas, e que decorreu da reivindicação de
acesso aos níveis mais elevados da carreira militar por determinadas
camadas da hierarquia relegadas ao segundo plano, resultou em
indiscutível reação contra o coronelismo. Não porque o coronelismo
constituísse algo de nocivo, mas, porque os bacharéis, em maior
número, se deslocaram para o interior e, detentores, além da cultura
jurídica, de certa cultura acadêmica, começam a se opor às fórmulas
costumeiras e vigentes no meio local.

Na esfera intelectual, surge o Manifesto Modernista da década
de 20 e emergem genericamente no País exigências por mudanças,
que refletem o que ocorria no mundo, nessa época. Os Coronéis tor-
nam-se, então, objeto de críticas e passam a ser responsabilizados por
uma série de dificuldades existentes no País.

Mas, na verdade, eles personalizaram uma estrutura sociológi-
ca de alta relevância que deu respostas a imperativos e funções sociais
do meio ambiente onde atuavam. No campo político, foram eles o
suporte do Partido Republicano, organização partidária fundamental
que manteve a unidade do País e certo equilíbrio social dos nossos
Estados federados, submetidos à eficiente união dos governadores,
cujo apoio ao presidente da República permitiu a construção de uma

45

I
í
~l

Jtz-.~~~ ------------- 1IIIIIi2



. a

CORONELlSMO

pirâmide de poder que manteve o Estado Brasileiro razoavelmente
dentro de um quadro capaz de garantir uma certa estabilidade, que
lhe possibilitou alcançar, paulatinamente, suas etapas de crescimen-
to e progresso.

Ao fim da Primeira República, inicia-se um movimento de
substituição dos Coronéis por novas lideranças políticas. A Revolução
de 1930 vai representar, em seu primeiro estágio, um esforço para
extinguir a presença dos Coronéis. No entanto, por serem eles muito
mais uma necessidade sociológica do que uma construção artificial,
continuarão presentes em todo o processo político após 1930, ele-
gendo vereadores, deputados estaduais e até federais, como se pode
constatar. Até o Estado Novo no Brasil foi sustentado por lideranças
semelhantes aos Coronéis. A UDN, que abrigava lideranças margina-
lizadas, constituídas, em sua maioria de bacharéis e advogados, e que
organizaram o "partido do Brigadeiro", como reação à segunda fase
do coronelismo (não mais o coronelismo fundado em títulos, como
na República Velha, e sim, no exercício de práticas e funções so-
ciologicamente parecidas com aquelas). Mesmo depois de 1946, a
presença do Coronel ainda esteve presente, com características
semelhantes às da República Velha, em muitas áreas sociais do país.

Hoje ainda existindo, a figura do Coronel tende a ser substi-
tuída por outro protagonista que, na prática, exerce as mesmas
funções que ele exercia no passado, porque as lideranças políticas no
interior foram levadas a assumir funções sociais semelhantes àquelas
que os Coronéis desempenhavam, embora em contexto social diver-
so, pois os problemas atuais são mais complexos. É interessante notar
que o fenômeno do Coronel é muito mais de comunidade do que de
massas sendo este último dotado de características ostensivamente,
alienadoras. A massificação que hoje ocorre nas grandes metrópoles,
e a demagogia controlada, permitem a ocorrência de fatos políticos
que contribuem para a alienação do indivíduo, sem diálogo com suas
lideranças. O homem da metrópole tornou-se cliente de um monólo-
go e não é mais partícipe de um diálogo, como ocorria no tempo dos
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Coronéis, que davam possibilidade ao eleitor de saber se deveriam ou
não acompanhá-los nas suas opções políticas. O coronelismo permi-
tia um certo diálogo e uma crítica, embora silenciosa, com a
sociedade de massas das grandes cidades, onde o povo se manifesta
obedecendo aos "out-doors" ou à simpatia de "caras bem fotografadas
ou maquiladas ..." Os Coronéis propiciaram, eles mesmos, várias alter-
nativas para os indivíduos de uma comunidade, como chefes das duas
ou três facções políticas existentes.

Concluindo, chegamos a duas constatações: a primeira, que o
coronelismo preencheu uma função sócio-política relevante, colo-
cando-se como elo de comunicação entre as camadas populares das
comunidades grandes e pequenas da época com as estruturas de po-
der existentes. A segunda, que, embora no exercício de função sócio-
política própria, tiveram eles que se impor e conviver em ambientes
marcados pelo subdesenvolvimento e portadores de toda sorte de
problemas sociais, econômicos e políticos de sua época. O fenômeno
do coronelismo no Brasil vincula-se à tradição da sociologia luso-
americana, bem diferente das manifestações hispano-americanas, em
que a figura do Caudilho e a violência contrastam com a postura dos
Coronéis. Embora expressões de mazelas ou vícios sociais de um
momento histórico, deixaram-nos eles um saldo positivo porque re-
presentaram o equilíbrio capaz de alicerçar as bases do nosso desen-
volvimento, sem maiores conflitos e confrontos.

Artigo publicado no Jornal Correio da Serra,de Barbacena, em 1985.
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Como vereador de Barbacena, com o arcebispo Dom Hélder Câmara e seu pai,
o deputado federal Bonifácio de Andrada, 1989

o deputado Antônio Carlos Andrada com o presidenciável José Serra, 2002
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Antônio Carlos Andrada presidindo reunião da equipe de Governo na prefeitura
de Barbacena, 1994

Antônio Carlos Andrada participando de audiência pública promovida pela
Assembléia do Estado no interior, 2000
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Antônio Carlos Andrada entre o governador Hélio Garcia e o governador eleito
Eduardo Azeredo, 1994
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No Palácio dos Despachos, em companhia do deputado estadual José Bonifácio
e do senador Arlindo Porto, 1996

Como prefeito de Barbacena, recebendo o presidente Fernando Henrique
Cardoso, 1994
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Inauguração do comitê eleitoral do candidato Aécio Neves em Juiz de Fora, 2002

Com o governador Aécio Neves, em solenidade na Câmara Municipal de
Barbacena, quando foi agraciado com a Medalha Sobral Pinto, 2003
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22 23 e 24 de Junho de 1
MINASCENTRO BH

Uma Nova Utopia

Revolução Industrial iniciada no século XVII, com a introdução
de equipamentos, a divisão do trabalho, a fabricação em série de novas
máquinas e o conseqüente aumento da produtividade, trouxe consigo
ingredientes novos à estrutura social, econômica e política da sociedade
da época, até então presa ao processo de produção artesanal. A euforia
incontrolável da classe industrial nascente contrastava com a explo-
ração selvagem e bárbara dos trabalhadores, que, sem direitos e de-
sorganizados, viviam tempos de completa marginalização e abandono.

O mundo assistia perplexo às rápidas transformações, como a
acelerada urbanização. O desenvolvimento industrial absorvia a po-
pulação rural, estimulando a miséria nas cidades. O contínuo fluxo de
trabalhadores do campo achatava os já ínfimos salários. O capitalismo
comercial cedia lugar ao capitalismo industrial.

Esta época de transformações e radicais mudanças nos cos-
tumes e vidas das pessoas, e de profundas modificações econômicas,
com reflexos diretos na organização social, provocou reações de todo
tipo. Mais do que nunca buscou-se construir, em contraponto ao que
surgia, novas alternativas para uma concepção de vida social ideal e
igualitária, perfeita, de felicidade plena e justa, de cunho doutrinário
e filosófico. Algo que pudesse reagir contra um mundo de regras
duras, injustas, materialistas e anti-democráticas, que não oferecia
perspectivas de melhoras, nem acalentava quaisquer sonhos para o
homem comum.

Na verdade, o homem, através dos tempos, sempre deu vazão ao
seu poder criador, idealizando "mundos", buscando "paraísos perdidos"

X CONGRESSO MINEIRO de
IX FEIRA p'" o DESENVOLVIMENTO

Antônio Carlos Andrada em companhia do secretário de Governo Danilo de
Castro, do presidente do PSDB deputado federal Nárcio Rodrigues e
parlamentares durante entrevista coletiva na Assembléia do Estado, 2003

Como prefeito de Barbacena e presidente da AMMA (Associação Microregional
dos Municípios da Mantiqueira), discursando em encontro dos municípios, 1993
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e estabelecendo projetos de uma civilização plenamente feliz. Desde
os primeiros anos da era cristã, o milenarismo colocou o homem à
espera de um reino que seria uma espécie de paraíso terrestre; mil
anos de felicidade terrestre manifestava-se tendo como inspiração o
Apocalipse de São João (20,1-15), inserido no Novo Testamento. Ele
fixa de maneira definitiva a duração desse reinado de mil anos. O
milenarismo cristão dos primeiros séculos encontrou em Santo
Irineu um forte defensor (ele acreditava que Deus promoveria um
milênio de paz e felicidade na terra). Influenciado por Irineu, o
africano Tertuliano - o primeiro dos escritores cristãos de língua
latina - afirmava que "um reino nos está prometido na terra antes
do céu". Santo Agostinho, que tomou posição contrária ao milenaris-
mo em A Cidade de Deus revelou que "nós também partilhamos,
outrora essa opinião". Já no século XI, o abade De Fiore anunciou
um período de repouso na terra, e considerava que a paz no mundo
estava próxima. Na história do milenarismo, no século XIV,o francis-
cano Jean de Roquetailade viveu numa atmosfera de profecias e
visões. Thomas Campanella sonhou com a Cidade do Sol, no século
XVI' confiando durante toda a vida que um monarca salvador iria,
construí-la.

A crença no progresso e na satisfação plena, que teve nos mile-
naristas os primeiros articulistas, era encontrada também em outras
áreas da intelectualidade, com defensores importantes. A figura de
Thomas More (1480-1535), Lorde - Chanceler da Inglaterra, huma-
nista e mártir, é bom exemplo de que a busca de uma sociedade per-
feita sempre esteve em discussão. Ao escrever Utopia - palavra grega
que significa "em nenhum lugar", More fala de uma ilha imaginária,
onde seus habitantes vivem em plena harmonia entre si e suas insti-
tuições. Para muitos, esta obra, que deu o que falar em toda a Europa,
seria uma brilhante antecipação do socialismo coletivista, pois entre
os utopianos não havia propriedade privada.

Já Francis Bacon (1561-1626) idealizou a Nova Atlântica, onde
haveria uma organização social na qual a referência maior estaria no
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progresso industrial. Tudo dentro de um planejamento para que não
houvesse desordem e a riqueza fosse distribuída igualmente.

A força com que o desenvolvimento industrial (a partir do
século XVIII/ XIX) impunha sua lógica de lucros e aumento sucessi-
vo da produtividade, deixando de lado as questões sociais, exigia
respostas mais bem elaboradas dos seus críticos. Reações como o
"ludismo" - movimento operário espontâneo que se voltou contra
o que considerava o inimigo que surgia (as máquinas) - eram inci-
pientes. Aparecem, então, as chamadas idéias "socialistas", que
propugnavam por igualdade social e comunhão geral de bens e pro-
priedades. As idéias socialistas tiveram como precursor Robert Owen
(1771-1858) que melhorou por conta própria as condições de traba-
lho em suas fábricas e idealizou o estabelecimento de pequenas
comunidades ao seu redor, onde implantou o trabalho agrícola, com
a repartição de todo o produto entre os operários. Esta experiência
fracassou, mas encontrou vários adeptos teóricos, entre eles Saint-
Simon (1760- 1825) e Charles Fourier (1772-1837). O primeiro,
graças à "física social", quis aplicar à sociedade as leis de Newton, e o
segundo considerava que a humanidade já havia atravessado os
períodos sucessivos de "edenismo", de "selvageria", de "patriarcado",
de "barbárie" e de "civilização", e chegaria à "harmonia perfeita". A
partir daí, as idéias socialistas foram ramificando-se e tomando con-
tornos mais políticos, até que, em meados do século XIX, várias
tendências firmaram-se definitivamente, dentre as quais se destacam
os "proudhonistas", seguidores de Pierre Proudhon (1809-1865), que
afirmou ser "a propriedade um roubo"; os "blanquistas", seguidores
de Louis Blanc (1811-1882), que enxergava na concorrência capita-
lista o seu grande mal; os "anarquistas", que tinham em Mikahil
Bakunin (1814-1876) um dos seus principais expoentes, e lutavam
contra o reconhecimento de qualquer forma de Estado. Chega-se,
então, ao chamado socialismo científico ou marxismo, que se funda-
menta nos princípios estabelecidos por Karl Marx (1818-1883), que
defendiam a "revolução do proletariado" os quais, posteriormente,
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instalariam um Estado socialista, que daria lugar ao comunismo ou
"sociedade sem classes". O marxismo iria prevalecer sobre as outras
teorias e influenciar praticamente todos os movimentos políticos que
ocorreram a partir do final do século dezenove. Com a Revolução
Russa de 1917, as idéias socialistas puderem de fato ser colocadas em
prática. Liderados por Vladimir Ulianov, cognominado Lenin, adepto
das idéias de Marx, os revolucionários russos depuseram o Czar e
instauraram o regime denominado comunista, ou "marxista-Ienista",
ou ainda, "socialista-marxista". Em todo o mundo, socialistas de
diversos matizes entram em estado de êxtase. As idéias socialistas
deixavam de ser uma simples utopia e passavam para a dimensão do
real, do possível.

Para a Rússia, de todas as partes do mundo dirigiram-se in-
telectuais simpatizantes do regime. Aquele país transformou-se na
"Meca socialista" e em referência social, histórica, política e econômi-
ca, exportadora e financiadora de revoluções em todo o mundo. Por
meio de invasão, pela guerra ou pela via de revoluções e revoltas,
vários países transformaram-se em socialistas, seguindo o modelo
marxista, mas diferenciando-se entre si de acordo com as peculiari-
dades nacionais (estágio de desenvolvimento, principalmente, e da
formação de seus líderes). Depois da Rússia, outro gigante, a China,
capitula e passa a ser dominada pelos socialistas. O mundo estava
irremediavelmente dividido entre o sistema historicamente dominan-
te, o capitalismo, e o socialismo, recém promovido do estamento utó-
pico. Pressionado, o capitalismo cede e procura um contorno mais
.social- a função social do lucro (a função social da propriedade e as
legislações trabalhistas).

Durante os 70 anos de experiência socialista no mundo, à medi-
da que o tempo passava, ficavam claras suas limitações e a distância
entre a utopia da sociedade perfeita, defendida pelos teóricos socialis-
tas, e a prática dos homens. Talvez, a força do sistema não tenha sido
a sua concretude propriamente, mas a esperança de que pudesse ser
uma alternativa, mesmo com suas barreiras, insucessos, desilusões e
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impossibilidades. Era uma tentativa real, e isso era o que importava.
Essa consciência de defesa de um caminho alternativo dava fôlego ao
sistema, que perdurou apesar de suas incoerências.

Entretanto, o sonho socialista não vingou. O capitalismo foi
mais eficiente na superação de seus próprios obstáculos. O socialis-
mo, tal como idealizado por Karl Marx e adotado inicialmente por
Lenin, desapareceu do ambiente político contemporâneo. E não
deixou discípulos. Nos últimos tempos, agonizava, arrastado pelos
engessamentos ideológicos, num mundo em transformação e globa-
lizado. Já o capitalismo, ágil, moldou-se aos novos tempos de grande
desenvolvimento tecnológico e avanços científicos inimagináveis.
Hoje, impera absoluto. Os remanescentes do outrora triunfante
$ocialismo campeam, pelo mundo afora, à espera de um norte. De
socialistas mantêm apenas o rótulo que disfarça governos personalis-
tas como o de Cuba e o da Coréia do Norte ou corporativos como o da
China.

Sem dúvida, a "praxis" socialista não sobreviveu. E isso abalou
todas as demais correntes de pensamento socialista utópico.
Perderam credibilidade com o desmonte da União Soviética, a queda
do Muro de Berlim e o vendaval que levou pelos ares a Cortina de
Ferro que cobria o leste europeu. Figuras como a de Che Guevara
sobrevivem como símbolo de rebeldia, nada mais.

O socialismo foi-se. Mas parece que com ele esvaiu-se toda
utopia de um sistema alternativo, de um mundo melhor, do "paraíso
perdido", do sonho perseguido. E o mundo ficou diferente, mais
triste!

É como se assistíssemos a um jogo com um lado só para torcer.
Monótono, sem graça. O adversário pode até ser fraco, mas é preciso
que ele exista para que as emoções, as motivações e a busca de per-
feição se manifestem.

Entre nós, Bandeira inventou Passárgada e Dorival Caymmi,
Maracangalha. Precisamos, urgentemente inventar uma nova utopia,
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que seja ousada, abrangente, empolgante e contagiante, mesmo que
impossível. As impossibilidades alimentam as vontades de superação
e agitam a alma humana.

As utopias, quando bem elaboradas, servem, se não para serem
adotadas, pelo menos como referência crítica ao sistema dominante,
impondo-lhe as pressões necessárias para atenuar suas injustiças e
incongruências, e, assim, amenizar o sofrimento humano pelas mo-
dificações inseridas e pela esperança de alcance da utopia desejada.

Artigo publicado no Jornal Correio da Serra,

de Barbacena, em 28/04/2001.
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Barbacena na Revolução Liberal de 1842

Barbacena e seu povo, assistem, orgulhosos, às comemorações
da Revolução Liberal de 1842, marco histórico notável na evolução
não só dos mineiros, mas também de toda comunidade nacional. Essa
Revolução muito representou para o aprimoramento político das li-
deranças representativas da nossa gente, e do próprio sistema políti-
co que adotamos a partir da Independência, em 1822. Barbacena, "a
mui nobre e leal cidade", segundo o título que lhe deu o Imperador
D. Pedro I, com o referendo do Patriarca José Bonifácio, revelou sem-
pre possuir uma vocação patriótica.

Soube ela, em momento decisivo de nossa história, comungar
com as lideranças autonomistas do Rio de Janeiro, promovendo aqui
o célebre manifesto de 1822, em que se apelava para o jovem Príncipe
a que permanecesse no Brasil, exemplo que foi seguido pelas Câmaras
de São João Del Rey, de Ouro Preto, de Sabará e de várias outras
cidades mineiras para o apoio decidido à mensagem do Dia do Fico.
Mas, antes da heróica epopéia do Ipiranga, Barbacena já contribuíra
com vários de seus filhos para a Inconfidência, na arrancada de 1789,
incorporando à História, nomes imorredouros como os do Padre
Manoel Rodrigues da Costa, José Aires Gomes e muitos outros. Por-
tanto, não era de surpreender que, em 1842, a sua vocação liberal e
democrática em defesa desses princípios perenes da verdadeira políti-
ca, que é "filha da razão e da moral", se destacasse no levante em favor
das liberdades, logo no início do 2° Reinado.

O ano de 1842 representou uma fase de temores para os democ-
ratas, os liberais brasileiros. Logo após a demissão do chamado
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Ministério da Maioridade de 1840, comandado pelo liberal Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, irmão do Patriarca, o
Jovem Imperador entrega o Poder a uma equipe ministerial domina-
da pelos sentimentos ultraconservadores ou, como se dizia na época,
absolutistas, o que significava, então, autoritário ou de tendências
ditatoriais aos olhos do povo e da opinião pública. O Ministério con-
duzido por Aureliano Coutinho, sua principal figura, simbolizava
uma tendência notoriamente favorável às práticas governamentais
adotadas pelo Primeiro Imperador, quando dissolveu a Assembléia
Constituinte e se rodeou de personalidades vinculadas ao antigo
colonialismo existente em nossa Pátria. Esse Ministério Conservador
trazia consigo ameaças para as liberdades públicas, para a vocação
democrática do nosso povo, com decisões perigosas para o ideário lib-
eraI. Mesmo antes da Câmara se instalar em 03 de maio de 1842, ela
já seria dissolvida e impedida de ser inaugurada ou de se reunir, fato
que acontecia pela primeira vez no País. Motivos tiveram, pois, os li-
berais de todo o País, sobretudo as lideranças mineiras e paulistas,
para se organizarem em uma demonstração de resistência, e adotar
providências necessárias à defesa do País contra o absolutismo dos
Reis, doutrina ainda vigente em muitas Nações Imperiais. Entre as
articulações de lideranças mineiras, fluminenses e paulistas, a idéia
revolucionária passou a ser o pensamento vital para que se não per-
mitisse um regresso em relação às conquistas liberais.

Em Barbacena, no dia 10 de junho, a Câmara Municipal, em
sessão solene e de magna repercussão em toda a Província e em todo
o País, proclamou Minas rebelde e instalou aqui o Governo Pro-
vincial, entregando a direção da administração revolucionária ao
Barão de Cocais, José Pinto Coelho da Cunha, neste Egrégio recinto,
dentro deste mesmo edifício, perante estas paredes, estas portas e
janelas, no coração da cidade, transformando-a em sede do Movi-
mento Revolucionário. Foi nomeado como Chefe das Armas, uma
espécie de Comandante Militar da Revolução, o destacado barbace-
nense, Cel. Marcelino José Ferreira Armond, futuro Barão de
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Pitangui, irmão de Mariano Ferreira Armond, antigo Deputado da
Assembléia Provincial. Os dois participavam ativamente da Revo-
lução, ao lado do filho daquele último, Dr. Camilo Maria Armond,
médico conceituado que mais tarde seria o Conde de Prados, o qual,
pela formação intelectual obtida na Europa, já era uma figura de
extraordinária liderança nestas colinas da Mantiqueira. Mas, ao lado
desses valorosos conterrâneos, cumpre-nos destacar outros, como
Pedro Teixeira de Carvalho, aquele que a cidade homenageou, dando-
lhe o nome de praça, hoje perto do Clube Barbacenense, João
Guadalberto Teixeira de Carvalho, líder político da época, Padre João
Camilo de Brito, que é o patrono de um dos nossos Distritos, além de
outras chefias locais capazes de congregar homens e reunir mili-
tantes, em armas, para defenderem os ideais liberais tão vinculados
aos corações populares. Esse grupo de barbacenenses conseguiu
organizar unidades revolucionárias nesta comunidade serrana, devi-
damente treinadas para alcançarem legalistas de São João Del Rey, de
Ouro Preto, Sabará e outras partes de Minas Gerais. Os revolucio-
nários foram acrescidos de contingentes expressivos da hoje Con-
selheiro Lafaiete, a antiga Queluz, nossa vizinha cidade, e em todo o
trajeto de lutas não faltavam aos nossos conterrâneos a obstinação e
ânimo rebelde e democrático.

Merece destaque, nesse instante, a figura extraordinária daque-
le que honra a História de Minas e do Brasil, o mineiro Teófilo
Benedito Otoni, Deputado Geral que durante prolongado tempo re-
presentou, de forma indiscutível, a liderança popular, o anseio demo-
crático, o espírito liberal dos mineiros no Legislativo do Império.
Teófilo Otoni chegou a esta cidade naquele instante histórico, depois
de percorrer a cavalo a distância que vai do Rio até Barbacena, per-
seguido duramente pelas tropas legalistas, mas, graças a seu prestí-
gio, às suas amizades, jamais os adversários puderam alcançá-lo
porque, de localidade em localidade, por onde passava, os simpati-
zantes e adeptos da Revolução Liberal, quer no território fluminense,
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quer no território das alterosas, lhe protegiam e apoiavam para que
prosseguisse na sua caminhada heróica.

A Revolução Liberal de Minas não saiu triunfante pelas armas,
mas foi vitoriosa, plenamente através dos ideais. Venceu sua doutri-
na, porque o Jovem Imperador, terminada a luta em Santa Luzia e
passados alguns meses, afastou o Ministério de vocação ultraconser-
vadora e reacionária, e pouco tempo depois, entregava a chefia mi-
nisterial a um mineiro ilustre, o Marquês do Paraná, Honório
Hermeto Carneiro Leão, parente de um barbacenense de grandes
tradições do século passado, o Comendador José Fernandes de
Oliveira Teixeira. O novo Ministério trouxe para o País o equilí-
brio político que permitiria logo depois implantar definitivamente
em nossa terra, em nossa pátria, o regime parlamentarista de gover-
no.

A Revolução Liberal de 1842 é assim um dos fatores da implan-
tação do Parlamentarismo no Brasil, formalizado em 1847. Dos salões
deste edifício, portanto, das quatro paredes desta sala em que agora
nos encontramos, há 150 anos atrás, a voz de Barbacena se fez ouvir
em todo País, num brado em favor das idéias sacrossantas da
Liberdade. O sangue derramado pelos nosso heróis e o tormento das
prisões que recaíram sobre os nossos líderes serviriam como a água
miraculosa, a alimentar a planta das idoutrinas liberais e democráti-
cas que hão de ser sempre os anseios maiores do povo brasileiro.

Meus Senhores, neste dia, comemoramos jubilosamente uma
data que enche de orgulho a alma barbacenense.

A Câmara Municipal de Barbacena, sucessora das tradições
históricas de 1842, esta Câmara que anos depois participaria de novas
lutas liberais na República, e na epopéia da Revolução de 30, esta
Câmara que iria mais tarde ser vítima da ditadura do Estado Novo, e
que haveria de inspirar os barbacenenses que assinaram o Manifesto
dos Mineiros em 1943, esta mesma Câmara hoje e agora se reúne para
comemorar a sua vocação perene pela liberdade e dizer a Minas e ao
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Brasil, que será permanentemente herdeira e continuadora dos
bravos liberais de 1842.

Ao Senhor Presidente da Câmara, aos Senhores Vereadores,
partícipes de uma tradição imorredoura, as homenagens do povo
desta cidade, em cujo nome nesta hora falamos, cheio de merecida
satisfação pela arrancada revolucionária que hoje solenamente , esta-
mos comemorando, a justificar a perenidade de nossa Barbacena.

Discurso proferido na Câmara Municipal de Barbacena, em 1994,

por ocasião das comemorações do Aniversário da Revolução Liberal de 1842.
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Homenagem ao Governador Aécio Neves

A história nos mostra que, em momentos de crise, os brasileiros
sempre acorreram a Minas Gerais, à procura de diretrizes para solu-
cionar os impasses. No entanto, no que se refere aos nossos próprios
problemas, nós, mineiros, não buscamos soluções além de nossas
fronteiras, mas'voltamo-nos para nós mesmos para encontrá-la, con-
trariamente à tradição nacional.

Essa assertiva poderia parecer demonstração de arrogância, mas
. não o é pois, ninguém melhor que mineiro sabe cultivar a modéstia,
como sinônimo de força, e a discrição, como prova de equilíbrio.

Fiéis a esses pressupostos, estamos, nesse momento difícil por
que passa o Estado, procurando equacionar os problemas com o au-
xílio da nossa própria ação, como se comprova pelo esforço saneador
do governador Aécio Neves à frente do governo de Minas.

Com efeito, nas alianças que se consolidaram em torno do go-
vernador Aécio Neves, manifesta-se a saudável auto-suficiência da
gente montanhesa, pautada pelos fatores e critérios que historica-
mente nos projetaram. Aí está a união, congregando-nos em torno de
um nome e acima de divergências ideológicas, políticas e partidárias.
Aí está o espírito libertário, materializado no sacrifício de Tiradentes
e imortalizado na frase de Tancredo Neves, segundo a qual o outro
nome de Minas é Liberdade.

Na trajetória da nossa nacionalidade, Minas sempre deu sua
indispensável contribuição e nós, barbacenenses, tivemos a oportuni-
dade e o orgulho de participar ativamente de momentos memoráveis
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da evolução histórica do Brasil. Foi assim na Independência nacional,
quando os barbacenenses se ofereceram para lutar pela causa do
Imperador. Também em 1842, com a Revolução Liberal, de cujo
Comando Revolucionário este prédio foi sede.

Assim ocorreu, ainda, em 1930, com a revolução arquitetada
pelo Presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, e, uma
vez mais, quando mineiros ilustres lançaram o Manifesto dos
Mineiros, em 1942. E em tantos outros episódios não menos impor-
tantes para a vida da Nação, Minas se fez presente com sua altivez e
seu equilíbrio.

Tudo somado, podemos dizer que nós, barbacenenses, e nós
mineiros, nunca nos omitimos nas grandes questões nacionais,
porque o Brasil é grande, mas Minas não é menor.

O momento não é de apontar responsabilidades, nem de culti-
var ressentimentos. Mas, sem prejuízo para a harmonia dos espíritos,
é forçoso reconhecer que a crise socioeconômica acumulada nos últi-
mos anos assumiu em Minas foros da maior gravidade. É, portanto, o
resgate do Estado de Minas Gerais que está em pauta. E, para con-
duzir o projeto, é óbvio que precisamos de nomes à altura do desafio.
Pois esse nome é o de Aécio Neves da Cunha.

Do governador Aécio Neves da Cunha, poderíamos dizer muito
e não dizer tudo, mas sempre de modo favorável. Pessoalmente, não
escondemos a admiração que sentimos pelo jovem e brilhante
estadista que surge no cenário nacional e a confiança que deposita-
mos em nosso Governador.

Sob o comando do Governador Aécio Neves, podemos garantir
que Minas terá sempre a rica herança e a experiência do passado, para
enfrentar o presente e sedimentar o futuro. A ascendência ilustre
vem-lhe de dois troncos, e dos dois herdou ele as melhores quali-
dades: o avô Tristão da Cunha e o pai Aécio trouxeram-lhe, das
vastidões do Jequitinhonha e do Mucuri, aquela austeridade e firmeza
essenciais ao trato da coisa pública; já o avô materno, Tancredo Neves,
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entre outros dons, transmitiu-lhe a genial habilidade política que o
fez superar, em vida, os mais duros obstáculos colocados à frente de
um homem público.

Portanto, foram firmeza e habilidade aquelas credenciais que
lhe permitiram vencer as eleições e assumir o governo do Estado, de
modo a promover-lhe verdadeira reengenharia. Não se intimidou pe-
rante as dificuldades e implementou eficiente choque de gestão, no
primeiro mês de governo. Não hesitou, em momento algum, na tare-
fa de recuperar a credibilidade de Minas, de proceder ao ajustamento
da máquina pública, de promover o equilíbrio fiscal, sempre na
direção de promover o crescimento econômico, a paz social e a valo-
rização dos serviços públicos. Minas caminha, sob sua eficiente lide-
rança, para a retomada dos investimentos tão reclamados pelos
setores produtivos e pela sociedade.

Pois tudo isso são garantias sólidas e augúrios luminosos que
nos permitem afirmar que Minas reencontrou o seu lugar com Aécio
Neves como nosso Governador. Hoje, Minas faz-se ouvida em todo o
País, e pela ação de V. Exa. os mineiros voltaram aos centros de
decisão da República.

Se o outro nome de Minas é Liberdade, nas palavras de
Tancredo Neves, é qualidade da política mineira o a busca do entendi-
mento direcionado ao bem comum. Governador, V.Exa. assumiu, por-
tanto, essa grande missão de conduzir a sociedade mineira à conci-
liação e daí extrair as energias necessárias para o enfrentamento dos
desafios sociais, administrativos e econômicos postos à nossa frente.
Iniciamos com V.Exa. uma caminhada empolgante, a de levar ao povo
essas ações transformadoras e modificadoras da nossa realidade,
baseada nos caros valores da gente mineira, desenvolvida entre ge-
rações. Agora, no governo que se inicia, depois, com o reconheci-
mento do povo.

Confiar nas potencialidades de Minas é confiar na capacidade de
seus líderes. Hoje, temos toda a tranqüilidade para confiar, Aécio
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Neves é o nome e a síntese das vontades da gente mineira. Como
Minas, tem passado, é presente, tem futuro.

Deputado Federal Osmânio Pereira: V. Exa. é merecedor desta
homenagem pela sua atuação no Congresso Nacional 'e pela sua ação
social eficiente. Receba os nossos parabéns neste momento.

As homenagens que hoje Barbacena presta a V. Exa., Sr.
Governador, ao conceder-lhe a Medalha Sobral Pinto, são sobretudo
um ato de confiança, apoio e reconhecimento. Daqui, do alto da Serra
da Mantiqueira, nós barbacenenses e mineiros de toda a região destas
colinas, vislumbramos os dias melhores que alimentam seus sonhos
e ações. Mas, sabemos que num mundo conturbado e instável como
o que vivemos hoje, num Brasil ávido por mudanças e portador de
tantas desigualdades, a tarefa de V. Exa. não será das mais fáceis.
Sabemos da sua determinação e firmeza de espírito para atravessar
complexos caminhos e atingir os objetivos a que se propôs. Queremos
os barbacenenses, com esta homenagem, dizer alto e bom som que
confiamos em sua liderança, à frente dos destinos do nosso Estado,
refletindo positivamente em toda a Nação. E acreditamos, com
certeza, que nos braços do povo haverá V. Exa. de fazer com que
Minas e os mineiros retornem ao Palácio do Planalto em futuro breve.

Discurso proferido na Câmara Municipal de Barbacena

por ocasião de homenagem ao governador Aécio Neves, em 14/08/2003.
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Ministério Público Especial
junto ao Tribunal de Contas

A proposição em epígrafe, decorrente dos trabalhos desenvolvi-
dos pela Comissão Especial do Tribunal de Contas e constante no
Anexo 4 do Relatório Final da mencionada comissão, visa a alterar a
redação do art. 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o exer-
cício do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e do Tribunal
de Justiça Militar por Procurador de Justiça integrante do Ministério
Público Estadual. O projeto acrescenta, ainda, artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

De acordo com a redação proposta, o art. 124 passará a dispor
sobre o exercício do Ministério Público do Tribunal de Justiça Militar
por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público Estadual
e sobre a organização do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas por meio de lei complementar. No que concerne ao acréscimo
de dispositivo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
proposição em epígrafe determina o envio de projeto de lei comple-
mentar dispondo sobre a organização do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas no prazo de 60 (sessenta) dias, atribuindo a sua
iniciativa ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado.

O art. 124 da Carta Estadual continha expressão declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - STF - em acórdão
proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.068 - 4, em
3/4/2003, e publicado em 16/5/2003. O dispositivo estabelecia que "o
Ministério Público junto do Tribunal de Contas e do Tribunal de
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Justiça Militar será exercido por Procurador de Justiça integrante do
Ministério Público Estadual", em dissonância com o que estabelecem
o ~ 3° e a alínea "d" do inciso 11do ~ 5° do art. 128, os ~~ 2° e 3° do
art. 129 e o art. 130 da Constituição da República.

De acordo com a mencionada decisão, a expressão "do Tribunal
de Contas e" não tem eficácia, o que vem impedir a investidura nos
cargos da instituição do Ministério Público especial, que deve atuar
junto ao Tribunal de Contas do Estado, por pessoa estranha à carreira,
para a qual somente se pode ingressar por meio de concurso público
de provas e títulos. É importante ressaltar que, até a decisão proferi-
da na ADIN n° 2.068 - 4, o Ministério Público especial vinha sendo
exercido por Procuradores de Justiça integrantes do Ministério
Público Estadual.

O art. 130 da Constituição da República dispõe que aos mem-
bros do Ministério Público especial aplicam-se as disposições perti-
nentes a direitos, vedações e forma de investidura na carreira dos
Ministérios Públicos da União e dos Estados.

Dessa maneira, e de acordo com o entendimento do órgão máxi-
mo do Poder Judiciário nas diversas decisões proferidas acerca da
matéria, é garantido aos integrantes da carreira do Ministério Público
junto aos Tribunais de Contas um estatuto especial destinado a asse-
gurar-lhes a independência, preservar-lhes a imparcialidade e confe-
rir-lhes vantagens, impondo-lhes também, para efeito de ingresso
nessa instituição, a necessidade de aprovação em concurso público.
Também é garantida aos membros do Ministério Público especial a
forma de investidura no cargo de Procurador-Geral, por meio de for-
mação de lista tríplice e nomeação pelo Chefe do Poder Executivo,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução, prescrita no
art. 128, ~3°, da Carta Federal. O STF, em decisão proferida na ADI
1.791 - 1 - PE , assim se pronunciou:

''Aliás, em se tratando de investidura no cargo de Procu-
rador-Geral, no Ministério Público junto ao Tribunal de
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Contas do Estado, ela há de observar, também, o dispos-
to no 93° do art. 128, c/c o art. 130, competindo à própria
instituição a formação de lista tríplice para sua escolha,
depois, por nomeação pelo Chefe do Poder Executivo,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução ".

Outro ponto importante é a definição da estrutura e da forma
a ser dada à instituição Ministério Público especial. Conforme a já
mencionada decisão do STF, o Ministério Público especial não goza
de verdadeira autonomia atribuída ao Ministério Público Estadual.
Segundo o acórdão emitido em decisão cautelar, confirmada no
mérito:

"certo é que esse dispositivo constitucional (o art. 130 da
Carta Federal) não impôs aos Ministérios Públicos junto
aos Tribunais de Contas a organização e a autonomia
atribuídas aos Ministérios Públicos comuns. Preceituou,
em verdade, que os direitos, as vedações e a forma de
investidura dos membros dos Ministérios Públicos da
União, dos Estados e do Distrito Federal aplicam-se aos
membros dos Ministérios Públicos que atuam perante as
Cortes de Contas".

Como se observa no acórdão proferido na ADIN n° 789 - DF,
ajuizada pelo Procurador-Geral da República para impugnar normas
inscritas na Lei n° 8.443, de 1992, que dispõe sobre a lei orgânica do
Tribunal de Contas da União, cuja ementa foi publicada em 19/12/94,
o exame do art. 130 da Constituição Federal

"permite nele divisar, desde logo, a existência de cláusu-
la de garantia de ordem meramente subjetiva, desprovi-
da de conteúdo orgânico-institucional, e vocacionada, no
âmbito de sua destinação tutelar, a proteger os inte-
grantes do Ministério Público - e a estes somente - no
relevante desempenho de suas funções junto aos
Tribunais de Contas" (grifo nosso).
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Ainda, de acordo com entendimento do STF, o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas da União é instituição que não
integra o Ministério Público da União e não dispõe de fisionomia
institucional própria. Assim sendo, o entendimento daquela Corte é
de que "a mera previsão constitucional da existência de um Ministério
Público especial junto ao Tribunal de Contas não basta, contudo, para
conferir-lhe as mesmas prerrogativas jurídicas que inerem, no plano
institucional, ao Ministério Público da União e dos Estados-mem-
bros". (ADIN n° 789 - DF). Não obstante o elevado grau de autonomia
conferido aos membros desse Ministério Público especial, há que se
reconhecer que o art. 130 da Constituição da República não tem o
condão de atribuir-lhe a autonomia institucional atribuída ao
Ministério Público comum pela norma constitucional.

Dessa maneira, entende o STF , conforme o acórdão da já men-
cionada ADIN n° 789 - DF, que

"O Ministério Público especial de que trata a Lei n°
8.443/92 - não obstante entendimento diverso expendido
por Pontes deMiranda ... - integra a própria organização
administrativa do Tribunal de Contas da União, ainda
que privilegiado por regime jurídico especial, sob pena de
qualificar-se, na medida que é totalmente alheio à estru-
turação orgânica do Ministério Público da União, como
um corpo destituído de qualquer referência ou vincu-
lação de ordem institucional".

De acordo com a decisão proferida, a Constituição Federal, não
estendendo a esse Ministério público especial a prerrogativa de iniciar
o processo de formação das leis - e achando-se ele estruturado admi-
nistrativamente no Tribunal de Contas da União -, permitiu que essa
Corte de Contas viesse a incluí-lo na proposição legislativa concernente
à sua organização e estrutura, já que possui autonomia para fazê-lo.

Assim sendo, entendeu o STF que o art. 130 atribuiu aos mem-
bros do Ministério Público especial um "status" jurídico especial e
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uma autonomia funcional sem, contudo, atribuir-lhes a correspon-
dente outorga de autonomia institucional. Os membros do Ministério
Público especial encontram-se, assim, formalmente vinculados às
Cortes de Contas e à sua estrutura administrativa, mesmo que sub-
metidos ao especial regime jurídico e aos predicamentos da vitali-
ciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos.

É necessário ressaltar que o Relatório Final apresentado pela
Comissão Especial do Tribunal de Contas, instalada com o objetivo de
promover um amplo estudo sobre a atuação da Corte de Contas de
Minas Gerais apresentou a presente proposta no sentido de adequar a
Constituição do Estado ao prescrito na Carta Federal e de atender ao
prescrito na decisão da já mencionada ADIN n° 2.068 - 4, de 3/4/2003,
cujo acórdão foi publicado em 16/5/2003. Além disso, é parte inte-
grante do seu Relatório Final outra proposta de emenda ao texto
constitucional mineiro, no sentido de que o acesso aos cargos de
auditor do Tribunal de Contas seja feito pela via do concurso público.
É que, de acordo com o art. 79 da Constituição Estadual, o acesso aos
referidos cargos se daria por meio de nomeação pelo Governador do
Estado, depois de aprovada a escolha dos nomes dos auditores pela
Assembléia Legislativa, cumpridos os requisitos de ter, o indicado,
título de curso superior de Direito, Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis ou Administração Pública, mais de cinco anos de exercício
de função ou de efetiva atividade profissional que exijam os conheci-
mentos da formação mencionada no inciso anterior; idoneidade
moral e reputação ilibada; e ter, no mínimo, trinta, e no máximo,
sessenta e cinco anos de idade na data da indicação. Ocorre que, por
força de decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - proferida na
ADIN 1.067 MG, cujo acórdão foi publicado em 21/11/97, o "caput" e
os incisos I a IV do art. 79 da Constituição do Estado e a primeira
expressão "os mesmos direitos" contida no g IOdo referido artigo
também foram declarados inconstitucionais. A correção da inconsti-
tucionalidade é matéria objeto da PEC n° 58/2003, que tramita nesta
Casa.
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Assim sendo, por considerarmos que as duas Propostas de
Emenda à Constituição, de nOs57 e 58, ambas de 2003, são conexas
por força do objeto, propomos a inclusão, em nosso parecer, da
solução global do problema, já que a aprovação de uma proposta de
emenda ao texto constitucional sem a respectiva aprovação da outra,
comprometeria os trabalhos desta Comissão Especial, bem como
daquela responsável pelos estudos sobre a atuação da Corte de Contas
mineira. Ressaltamos que este Relator também foi responsável pela
relatoria dos trabalhos daquela Comissão.

Além disso, é necessário salientar que a seção do texto consti-
tucional que trata sobre o Tribunal de Contas, tendo em vista o
grande número de declarações de inconstitucionalidade por parte do
órgão máximo do Poder Judiciário, encontra-se quase desfigurada.
Assim sendo, o tratamento das matérias de forma conjunta permite-
nos fazer um trabalho com maior precisão, no que concerne à técni-
ca legislativa.

É necessário ressaltar que a organização federal pressupõe a
precedência da Constituição da República sobre a do Estado e impõe
a essa normas centrais, que vão conferir homogeneidade aos ordena-
mentos parciais constitutivos do Estado Federal. As normas centrais
referem-se aos princípios constitucionais, aos princípios informa-
dores e às regras de preordenação do Estado-membro.

Em seu art. 70, o texto constitucional estabelece que a fiscali-
zação contábil, financeira, operacional e patrimonial da União, quan-
to à legalidade e economicidad~, será realizada pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, a ser exercido com auxílio do
Tribunal de Contas. Dessa feita, a existência de um sistema de cont-
role externo, com fundamento no princípio da separação de poderes,
é consagrada pela Constituição da República. A regra básica de com-
petências atribuídas ao Poder Legislativo para exercício do controle
externo sobre os atos do Poder Executivo é introduzida pela Carta
Federal, assim como a forma, a composição e as competências do
Tribunal de Contas, órgão incumbido de exercer auxílio nesse con-
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trole. Nesse sentido, a Constituição mineira adotou, em seu texto, a
distribuição de competências para o exercício do controle externo
preconizada na Carta da República, atribuindo ao Poder Legislativo o
exercício do controle externo sobre os atos do Poder Executivo, a ser
desempenhado com auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Da mesmo modo, a forma, a composição e as competências da
Corte de Contas estadual seguiram o modelo da Constituição Federal,
conforme preconizado no art. 75, "caput" e parágrafo único, da Carta
Federal, que determina que as normas estabelecidas aplicam-se, no
que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de
Contas dos Estados, que serão integrados por sete Conselheiros e
terão tratamento constitucional. Assim sendo, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal sobre as questões relacionadas ao
Ministério Público especial, no que concerne às regras contidas no
inciso I do S 2° do art. 73, no ~ 3° do art. 128, nos ~~ 2° e 3° do art.
129 e no art. 130, todos da Carta da República, aplica-se ao sistema de
controle externo e à organização da Corte de Contas do Estado. Da
mesma maneira, impõe-se ao texto constitucional do Estado as regras
sobre concurso público contidas no inciso 11 do art. 37 da Carta
Federal, para os Auditores do Tribunal de Contas que dispõe que:

"Art. 37 - (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexi-
dade do cargo ou emprego, na forma prevista em lel~
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
. Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de
4/6/1998;".

A proposta em epígrafe, a partir do exposto, merece ser apri-
morada para se adequar à jurisprudência do STF, motivo pelo qual
apresentamos o Substitutivo n°l.
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No que concerne ao art. 1° da proposta original, vimos a neces-
sidade de deslocar o comando de organização do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas por meio "delei complementar para o art.
77, já que o referido "parquet" tem características específicas, distin-
tas daquelas do Ministério Público Estadual. Portanto, a matéria deve
ser tratada na subseção do texto constitucional que trata da fiscaliza-
ção e dos controles da Administração Pública, e, por conseqüência, da
organização do Tribunal de Contas. Além disso, o seu conteúdo deve
ser alterado, visando ao atendimento das normas constitucionais
federais e tendo em vista a já mencionada jurisprudência do STF acer-
ca da matéria.

Quanto ao art. 2° da proposta original, a regra de iniciativa para
a lei complementar que regulará a matéria não pode ser alterada,
devendo ser obedecido e mantido, no texto constitucional estadual, o
comando geral da Constituição Federal, já que este constitui norma
de preordenação.

Consideramos necessária a inclusão de uma regra de transição
para a nomeação de um Procurador-Geral para o Ministério Público
especial até a realização de concurso público de provas e títulos para
posterior nomeação dos integrantes da carreira.

É que, até a nomeação dos futuros Procuradores, faz-se neces-
sária a nomeação, em caráter precário, de um Procurador-Geral, para
garantir a continuidade da atuação administrativa, já que qualquer
nomeação efetuada sem previsão constitucional ou legal pode acar-
retar a invalidade dos atos praticados e, conseqüentemente, prejuízo
para administrados. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello,
em sua obra intitulada "Curso de Direito Administrativo" (Malheiros
Editores, 1995, p.29),

"uma vez que a Administração é curadora de determina-
dos interesses que a lei define como públicos e consi-
derando que a defesa e prosseguimento deles é, para
ela, obrigatória, verdadeiro dever, a continuidade da
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atividade administrativa é principio que se impõe e
prevalece em quaisquer circunstâncias".

Ressaltamos que esta Casa recebeu do Procurador-Geral de
Justiça Adjunto, José Pontes Júnior, ofício encaminhando o parecer
exarado pelo Promotor de Justiça Assessor Especial, João Medeiros da
Silva Neto, sobre procedimento instaurado na Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Patrimônio Público, referente a ato de
nomeação para o cargo de Procurador-Chefe do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas. O referido parecer, ao mencionar a ne-
cessidade da adoção de medida transitória para permitir a continui-
dade na atuação daquele "parquet" junto à Corte de Contas do Estado,
endossa a posição deste relator em relação à matéria.

Quanto à técnica legislativa adotada na questão relativa ao
provimento dos cargos de auditor do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, inserimos o S 3° ao art. 79, já que, conforme dispõe a
alínea "c" do inciso IH do art. 12 da Lei Complementar Federal n° 95,
de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de
26 de abril de 2001

"Art. 12. A alteração da lei será feita:

(...)
IH - nos demais casos, por meio de substituição, no
próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de
dispositivo novo, observadas as seguintes regras:

(...)

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo
revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo
Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal
Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, se-
guida da expressão 'revogado', 'vetado', 'declarado incons-
titucional, em controle concentrado, pelo Supremo
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Tribunal Federal', ou 'execução suspensa pelo Senado
Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal';".

No que concerne à composição de auditores no Tribunal de
Contas, fica mantido o número de sete já que a mencionada ADIN
1.067 MG, cujo acórdão foi publicado em 21/11/97 jamais questionou
a sua especificação no texto constitucional, mas, tão somente, a
forma de ingresso nos cargos - sem o concurso público e em dis-
sonância com o prescrito no inciso 11do art. 37 da Constituição da
República - e as "mesmas garantias" atribuídas aos auditores quando
em substituição aos Conselheiros daquela Corte de Contas. É nosso
entendimento, ainda, que o número de auditores deve ser igual ao
número de Conselheiros que compõem a Corte, por uma questão de
simetria, já que a eles é garantida a substituição dos últimos. Quanto
às especificações e os requisitos de formação e qualificação profis-
sionais, tempo de atividade profissional e idade mínima e máxima
para ingresso no cargo de auditor, excluímos da norma constitucional
por considerarmos tratar-se de matéria de lei, respeitada as regras de
iniciativa contidas nos arts. 65 e 66 da Constituição do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitu-
cionalidade e legalidade da Proposta de Emenda à Constituição n°
57/2003 na forma do Substitutivo n01, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta os ~~ 4° e 50ao art. 77, o ~ 3°
ao art. 79 da Constituição do Estado, e
dispositivo ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - O art. 77 da Constituição do Estado passa a vigorar
acrescido dos seguintes ~~ 4° e 5°:

"Art. 77 - (...)

~ 4° - Haverá um Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da
indivisibilidade e da independência funcional e ao qual incumbe, na
forma de lei complementar, a guarda da lei e a fiscalização de sua exe-
cução.

~ 5° - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-
se de procuradores, entre brasileiros bacharéis em Direito aprovados
em concurso público de provas e títulos, nomeados pelo Governador
do Estado, que também escolherá e nomeará o seu procurador-geral

. entre aqueles indicados em lista tríplice formada pelos integrantes da
carreira.

Art. 2° - O art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar
acrescido do seguintes ~ 3° :
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"Art. 79 - (...)

~ 3° - Os auditores do Tribunal de Contas, em número de sete,
serão nomeados com base em concurso público de provas e títulos,
observada a classificação e cumpridos os requisitos estabelecidos em
lei.".

Art. 3° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado fica acrescido do seguinte artigo:

"Art. ... - O Governador do Estado nomeará, interinamente,
procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
até a realização de concurso público de provas e títulos para provi-
mento dos cargos de procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.

~ 1° - O concurso público a que se refere o "caput" deste artigo
será convocado pelo Tribunal de Contas do Estado e realizado no
prazo de cento e oitenta dias contados da promulgação desta emenda
à Constituição, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção Minas Gerais na sua realização.

~ 2° - Após a homologação do resultado do concurso a que se
refere este artigo, os procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas elaborarão lista tríplice a ser encaminhada ao
Governador do Estado, para escolha e nomeação do seu procurador-
geral.".

Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

Parecer Final da Comissão Especial para análise das Propostas de Emenda

Constitucional n° 57 e 58/2003, aprovado por unanimidade em 23/10/2003.

Relator: Deputado Antônio Carlos Andrada.

Consultora de apoio: Ângela de Vilhena.
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Relatório Final da Comissão Especial
do Tribunal de Contas

Introdução

As comissões especiais para proceder a estudo sobre determina-
da matéria de interesse público constituem instrumento de que se
valem os parlamentares para a realização de sua missão fiscalizadora,
no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado.

A requerimento do Deputado Rogério Correia, nos termos do
art. 111, 11, do Regimento Interno, foi instalada Comissão Especial
para, no prazo de 60 dias, averiguar o funcionamento do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, em relação à sua organização
interna, aos procedimentos fiscalizatórios que lhe são afetos, bem
como às outras atribuições constitucionais inerentes à sua função e
tendo em vista as normas que atribuem à Assembléia Legislativa o
exercício, pelo controle externo, da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração pública.

A Comissão foi instalada com o objetivo de promover um amplo
estudo sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. Nesse sentido, procurou ouvir autoridades, procuradores,
especialistas, sindicalistas e dirigentes do Tribunal de Contas que
pudessem trazer alguma contribuição a seus trabalhos. Para maior
eficácia do trabalho, realizou quatro visitas técnicas: ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao Tribunal de Contas dos
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Municípios de Goiás, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás e ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Composição e prazo de funcionamento da Comissão

Foram designados membros efetivos da Comissão Especial os
Deputados Sebastião Navarro, Antônio Carlos Andrada (PSDB), Rogé-
rio Correia (PT), Fábio Avelar (PTB) e José Henrique (PMDB), e como
suplentes os Deputados OIinto Godinho (PSDB), Gil Pereira (PP),
Gilberto Abramo (PMDB), Marília Campos (PT) e Mauro Lobo (PSB).

A Comissão, doravante denominada Comissão Especial do
Tribunal de Contas, iniciou suas atividades no dia 19 de março de
2003. O Deputado Sebastião Navarro foi eleito Presidente e o Depu-
tado Fábio Avelar, Vice-Presidente. Foi designado relator o Deputado
Antônio Carlos Andrada.

O prazo de funcionamento da Comissão, inicialmente previsto
para 60 dias, foi prorrogado por mais 30 dias em virtude de requeri-
mento apresentado pelo Relator da Comissão, Deputado Antônio
Carlos Andrada.

Análise da questão

1 - Organização Interna do Tribunal de Contas

Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais compete atuar
na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa-
trimonial do Estado de Minas Gerais e de seus Municípios, bem como
na das respectivas entidades de Administração Direta ou Indireta e na
das Fundações por eles instituídas ou mantidas, quanto à legalidade,
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legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato admi-
nistrativo de que resulte receita ou despesa. A jurisdição do Tribunal
alcança administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos, além das pessoas físicas ou jurídicas, que, mediante
convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres,
apliquem auxílios, subvenções ou recursos repassados pelo poder
público.

A ação fiscalizadora do Tribunal pode, ainda, ser provocada por
solicitação do Poder Legislativo (art. 76, inciso VII, da Constituição
Estadual), bem como por cidadãos, partidos políticos ou sindicatos,
que podem apresentar denúncias que tenham repercussão na área de
atuação do Tribunal.

De acordo com a Lei Complementar Estadual n° 33/94, que dis-
põe sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado de Minas, o
órgão é composto por sete Conselheiros. Completam sua organização
a Auditoria e o quadro próprio de pessoal dos seus serviços auxiliares.
Para o exercício de suas competências, o Tribunal é dividido em qua-
tro Câmaras. À primeira Câmara compete decidir sobre processos
pertinentes à fiscalização financeira, orçamentária, contábil, opera-
cional e patrimonial dos Municípios. A segunda Câmara cuida de
instruir e examinar a legalidade de atos e procedimentos licitatórios.
A terceira e a quarta Câmaras tratam dos demais temas não tratados
pelas Câmaras anteriores.

O Tribunal está organizado em três Diretorias Técnicas. Uma
responsável pela análise dos atos de Admissão, Aposentadoria, Re-
forma e Pensão do Estado, dos Municípios e da Administração
Indireta Estadual e Municipal. Outra, pela Análise Formal das Contas
prestadas tanto na área estadual como municipal,. bem como pelo
exame de contratos, convênios, licitações e instrumentos congêneres.
Uma terceira, responsável pela Auditoria Externa, procedendo às
inspeções, auditorias, diligências e tomada de contas em todos os
órgãos fiscalizados pelo Tribunal.
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1.1. Quanto ao corpo de funcionários

O Tribunal de Contas conta com 1.272 funcionários efetivos, na
sua maioria ingressados na Casa através de concurso público, que
possuem uma boa qualificação técnica. Em nossa análise destacamos
os seguintes pontos:

Existe um programa permanente de capacitação dos servi-
dores, aos cuidados da Escola de Contas, que confere a eles
o conhecimento técnico necessário para desempenhar satis-
fatoriamente suas funções.

Do total de servidores efetivos, 17% estão lotados nos gabi-
netes dos Conselheiros, entre eles 94 na Presidência e Vice-
Presidência e 121 distribuídos nos gabinetes dos demais
cinco Conselheiros. Destes servidores, 38 estão em cargos
de recrutamento amplo, com uma média de 5 funcionários
de recrutamento amplo por gabinete. De acordo com a Sra.
Raquel Simões, Diretora-Geral do Tribunal de Contas, o
número de funcionários de recrutamento amplo está aquém
da necessidade da Casa.

O Tribunal de Contas conta com 418 funcionários terceiri-
zados, distribuídos em diversas áreas do Tribunal como: 51
estão em gabinete, 9 na Diretoria-Geral, 22 na Informática,
4 na Assessoria Jurídica, 5 na Biblioteca, 4 na Associação dos
Servidores, 31 na Segurança e 126 na Limpeza e Serviços
Gerais.

o salário inicial de um técnico do Tribunal é de R$ 1.123,58,
para o cumprimento de uma jornada diária de 6 horas. Os
cargos de Coordenadores de Área têm uma remuneração de
R$ 3.796,08. Os cargos de Diretoria têm um salário de R$
6.816,56. A esses valores devem ser acrescidas as vantagens
pessoais.
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1.2. Quanto à Auditoria

Além dos sete Conselheiros, a organização do Tribunal é com-
posta por sete Auditores que têm a competência de emitir pareceres
fundamentados e conclusivos nos processos de prestação e tomadas
de contas. Atualmente o quadro de Auditores do Tribunal conta com
apenas dois Auditores, existindo cinco vagas em aberto. Isso se deve
ao fato de que a Constituição do Estado de Minas Gerais, ao contrário
do que ocorre na maioria dos outros Estados federados, estabelece
que os Auditores do Tribunal sejam indicados para o cargo pelo gover-
nador do Estado, ao invés da realização de concurso público.

No entanto, em 5/3/97, o Supremo Tribunal Federal, julgando
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Sindicato
dos Servidores do Tribunal de Contas (ADIN 1067-1), considerou
inconstitucional o art. 79 da Constituição mineira, determinando que
o provimento para o cargo de Auditor deve ser feita por concurso
público de provas e títulos. O Tribunal de Contas nunca realizou con-
curso para Auditor. Segundo a Diretora-Geral do Tribunal, Raquel
Simões, uma das prioridades da atual administração seria a realização
do referido concurso, mas não há prazo ainda estabelecido.

Vale salientar que o Auditor tem um papel fundamental no
processo de fiscalização das contas públicas. Conforme disposto no art.
66 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, que trata da trami-
tação e da instrução dos processos, todos os autos, após protocoliza-
dos, autuados e distribuídos a um Relator, serão encaminhados dire-
tamente com vista à Diretoria própria, à Auditoria e à Procuradoria.
A falta de auditores ficou evidente quando, recentemente, o Tribunal
de Contas criou uma comissão de servidores para auxiliar no exame
dos processos distribuídos aos dois Auditores que atuam naquela Casa.

1.3. Quanto ao Ministério Público junto do Tribunal de Contas

Precisamente neste momento, o Tribunal de Contas vive uma
situação peculiar pois, desde 3 de abril deste ano, o Supremo Tribunal
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Federal considerou inconstitucional a forma como está estruturado o
Ministério Público junto daquela Casa. Assim, urge a necessidade de
implantação do Ministério Público Especial junto do Tribunal de
Contas.

1.4. Quanto à estrutura física

Em nossa análise, verificamos que o Tribunal de Contas tem
uma estrutura física adequada para o desempenho de suas atividades.
Os dois edifícios onde funcionam o Tribunal são amplos e modernos,
permitindo uma boa acomodação do pessoal. Os equipamentos
utilizados na análise das contas públicas, em especial os recursos
informáticos, atendem suficientemente à demanda do trabalho
desenvolvido.

2 - Procedimentos fiscalizatórios que lhe são afetos

Ao Tribunal de Contas compete fiscalizar 2.178 entes públicos:
126 órgãos e entidades estaduais (Administração Direta e Indireta) e
2.052 órgãos e entidades municipais (Prefeituras, Câmaras e outras
entidades públicas municipais). Deve o Tribunal examinar a legali-
dade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato
administrativo de que resulte receita ou despesa para os cofres públi-
cos.

De acordo com as informações encaminhadas a esta Comissão
pelo Tribunal de Contas, destacamos os seguintes pontos:

Nos últimos 3 anos, o Tribunal realizou 258 inspeções ordi-
nárias em Municípios mineiros (92 inspeções no ano de
2002, 76 em 2001 e 90 em 2002). Considerando que Minas
Gerais conta com 853 municípios, verifica-se que apenas
30% dos Municípios foram visitados no último triênio. De
acordo com o Diretor de Auditoria Externa do Tribunal, Sr.
Marconi Braga, no ano de 2003 o Tribunal pretende realizar
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inspeção in loco em aproximadamente 250 municípios.
Segundo o Diretor, o tamanho do Estado de Minas Gerais e
o elevado número de Municípios dificultam o deslocamento
de técnicos para a auditoria externa, principalmente em
decorrência dos custos que ocasiona.

No mesmo período, foram realizadas 197 inspeções extraor-
dinárias em Municípios (75 inspeções em 2000, 60 em 2001
e 62 em 2002). As inspeções extraordinárias são realizadas,
principalmente, em virtude de processos de denúncia.

Quanto à fiscalização de órgãos e entidades da Adminis-
tração Direta e Indireta do Estado, durante o triênio 2000-
2002, o Tribunal realizou inspeções e auditorias externas em
81 entidades (17 entidades visitadas no ano de 2000, 28 em
2001 e 36 em 2002). Considerando que o Tribunal tem com-
petência para fiscalizar 126 órgãos e entidades estaduais da
Administração Direta e Indireta, verifica-se que o Tribunal
visita anualmente, em média, apenas 20% das entidades.
Assim mesmo, muitas das inspeções realizadas visam apurar
aspectos específicos, não representando uma fiscalização
global das contas.

O Tribunal de Contas não consegue dar vazão ao número de
processos de aposentadoria, pensão e reforma que dão entra-
da na entidade. Durante o ano de 2002, deram entrada no
Tribunal 4.211 processos, entre os quais 2.725 foram homo-
logados. Segundo informações da Diretoria de Aposenta-
doria, Reforma, Pensão e Atos de Admissão, aguardam exa-
me no Tribunal 3.657 processos de pensão e 2.581 processos
de reforma. Quanto aos atos de aposentadoria, a Diretoria
informa que atualmente estão sendo feitos levantamentos
para identificar a quantidade de processos que aguardam
análise, não sabendo precisar o número. De acordo com
informações do Sindicato dos Servidores do Tribunal, cerca
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de 50.000 processos de aposentadoria estariam aguardando
análise do Tribunal.

Quanto à metodologia de análise de contas, verificamos que
o Tribunal faz acompanhamento eletrônico da execução das
receitas e despesas públicas, por meio de macro indicadores,
que servirão de subsídio para a fiscalização externa, que
ocorre de forma muito reduzida. A base do processo de fis-
calização do Tribunal é um sistema denominado SIACE -
Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo. Este
sistema compõe-se de três produtos: o SIACE - Prestação de
Contas Anuais, SIACE - Lei de Responsabilidade Fiscal e
SIACE - Atos de Pessoal (este último ainda não está implan-
tado). O SIACE é composto por dois módulos: remessa e
análise. O módulo de remessa, instalado nos entes jurisdi-
cionados, tem como fim a coleta de dados e sua remessa ao
Tribunal, via Internet. Os dados enviados pelos jurisdiciona-
dos são armazenados em um banco de dados e acessados, via
rede, por meio do módulo de análise, pelos técnicos do
Tribunal, para procederem à análise e à emissão dos rela-
tórios técnicos. Os técnicos do Tribunal não têm acesso a
nenhum documento. Pela metodologia utilizada, o SIACE
serviria de apoio à fiscalização externa, que em inspeções in
loco verificariam a veracidade e a qualidade das informações
prestadas.

No entanto, como o Tribunal realiza poucas inspeções externas,
o SIACE acaba perdendo seu objetivo de apoio ao Controle Externo.
Com isso, o SIACE, que deveria ser um meio, acaba se tornando num
fim em si mesmo, a partir do momento em que o parecer prévio das
Contas Municipais é fornecido com base nas informações eletrônicas
prestadas pelos Municípios através do sistema. Na maioria das vezes,
não ocorre qualquer inspeção in loco, e o técnico responsável não
tem acesso a nenhum documento que compõe a prestação de contas
(nota fiscal, nota de empenho, processo licitatório, contratos, etc.).
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A metodologia adotada não permite, por exemplo, fazer um cruza-
mento de Notas Fiscais para saber se um fornecedor fantasma atua
em diversos Municípios.

3 - O Ministério Público junto do Tribunal de Contas

Prevê a Constituição Estadual que o Ministério Público junto do
Tribunal de Contas seja exercido por Procuradores de Justiça inte-
grantes do Ministério Público Estadual. Compete ao Ministério PÚ-
blico promover a defesa da Ordem Jurídica e, dentre suas atribuições,
consta a execução dos julgados do Tribunal, adotando as providências
necessárias ao seu cumprimento.

A Constituição Mineira de 1989 não reconheceu a existência de
um Ministério Público Especial, especializado em temas ligados à fis-
calização de contas públicas. Tal impropriedade foi objeto de uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 2.068-4), requerida pelo
Procurador-Geral da República. Julgada em 3 de abril deste ano, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, pela inconsti-
tucionalidade de parte do art. 124 da Carta mineira. Em seu voto, o
Ministro Sidney Sanches atenta para a natureza "sui gene ris" do
Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas, cuja
função é alheia à tipicamente constitucional.

A inércia do Tribunal de Contas em adaptar-se a tal decisão tem
deixado uma lacuna na sua organização e funcionamento, o que tem
contribuído para dificultar o cumprimento das atribuições constitu-
cionais do Tribunal.

De acordo com o Dr. Rosalvo Mendes, Procurador-Geral do
Ministério Público junto do Tribunal de Contas, a instalação do
Ministério Público Especial representará um avanço, pois os
Procuradores que atuarão no Tribunal terão de ser profissionais com
conhecimento especial na área de fiscalização financeira e orçamen-
tária.
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4 - Visita ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, ao Tribunal de Contas
do Estado de Goiás e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Com vistas a subsidiar seus trabalhos, a Comissão Especial real-
izou três visitas a outros Tribunais de Contas. No dia 23/5/2003, os
Deputados Sebastião Navarro e Rogério Correia visitaram o Tribunal
de Contas do Rio Grande do Sul. No dia 9/6/2003, os Deputados
Antônio Carlos Andrada, Fábio Avelar, José Henrique e Olinto
Godinho visitaram o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás e o
Tribunal de Contas do Estado de Goiás. No dia 10/6/2003, os
Deputados Sebastião Navarro, Antônio Carlos Andrada, José
Henrique e Olinto Godinho visitaram o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais.

Como inferência geral, verificamos que, à exceção do Tribunal
de Contas de Minas Gerais, os outros três Tribunais visitados têm em
seus quadros Auditores Substitutos de Conselheiros concursados,
possuem um Ministério Público Especial do Tribunal de Contas e ado-
tam a regionalização de suas atividades para melhor atender às suas
funções. A seguir destacamos outros pontos positivos percebidos pela
Comissão em cada uma das visitas técnicas aos Tribunais de outros
Estados.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

O Tribunal de Contas realiza, no mínimo, um procedimento
de auditoria por ano em cada órgão ou entidade fiscalizada.
Na visão do Conselheiro Hélio Mileski, é inconcebível que as
contas de uma entidade sejam aprovadas sem que haja uma
auditoria externa para verificar a veracidade dos documen-
tos probantes dos atos administrativos. Existe um plane-
jamento operacional, que define o cronograma de visitas
anuaIS.
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- Apenas os servidores encarregados da limpeza e da segu-
rança são terceirizados.

Dos 822 funcionários do Tribunal, 76% trabalham em seto-
res relacionados à atividade-fim do órgão, ou seja, em ativi-
dades relacionadas à fiscalização.

Uma comissão de servidores do Tribunal de Contas acompa-
nha periodicamente os trabalhos da Comissão de Finanças e
Orçamento da Assembléia Legislativa, visando a uma maior
integração com a Assembléia e antecipando alguma deman-
da futura.

- A Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul é
também objeto de inspeção regular pelo Tribunal de Contas.

Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás

Todos os Municípios goianos prestam contas mensalmente
ao Tribunal no prazo de até 45 dias após o encerramento de
cada mês.

- A Constituição daquele Estado determina que a Prefeitura
envie à Câmara Municipal cópia dos balancetes e dos docu-
mentos que os instruem, concomitantemente com a remes-
sa destes ao Tribunal de Contas.

Existe um convênio com a Secretaria de Estado da Fazenda,
que permite ao Tribunal verificar, eletronicamente, a exis-
tência de notas frias emitidas por fornecedores inexistentes.
Uma equipe de fiscais da Secretaria da Fazenda acompanha
sistematicamente a atuação do Tribunal, ocupando uma sala
naquele órgão.

O Tribunal fiscaliza toda a documentação referente aos
processos licitatórios. Quando a contratação é superior a R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), a Prefeitura é obrigada a
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comunicar previamente ao Tribunal de Contas, que fará um
controle concomitante do processo licitatório.

Cada Município envia mensalmente ao Tribunal a relação
dos servidores municipais e seus respectivos vencimentos.

O Tribunal edita anualmente um Anuário Estatístico dos
Municípios de Goiás, comparando, por meio de indicadores,
aspectos como gastos em educação, receitas correntes por
habitante, despesas com pessoal, impostos e transferências
constitucionais, entre outros.

O Tribunal possui 320 servidores para fiscalizar um univer-
so de 246 Municípios.

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

O Tribunal tem equipes permanentes de auditores em cada
um dos órgãos da Administração Direta do Estado sob sua
jurisdição. Esses técnicos fazem um controle permanente da
utilização dos recursos públicos.

Mensalmente os órgãos fiscalizados devem enviar ao Tribu-
nal um extrato bancário com toda a movimentação finan-
ceira da entidade. Toda entrada e toda saída de recursos é
conferida pelo Tribunal.

Dos 529 funcionários do Tribunal, 75% trabalham em seto-
res relacionados à atividade-fim do órgão.

Conclusões

Esta Comissão Especial, após buscar todas as informações
necessárias para averiguar o funcionamento do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, sente-se em condições de apresentar algumas
conel usões.
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1. É premente a necessidade de realização de concurso para
Auditor do Tribunal de Contas. O Auditor do Tribunal é um servidor
público e não um agente político, devendo sujeitar-se às regras insti-
tuídas no art. 37 da Constituição Federal, que prescreve concurso
público para ingresso na carreira. Há mais de 6 anos, o Supremo
Tribunal Federal considerou inconstitucional o art. 79 da Consti-
tuição Mineira, que delega ao Governador a indicação dos Auditores.
O Tribunal de Contas, ao invés de acatar a decisão do Supremo, nunca
providenciou a abertura de concurso público para o cargo. Atual-
mente aquela Casa conta com apenas 2 (dois) Auditores.

Por sua lógica evidente, vale aduzir o argumento do Prof.
Menelick de Carvalho, que afirma que os Auditores são uma peça-
chave na instrumentalização técnica do Tribunal, desde que concur-
sados. Os Auditores, enquanto técnicos selecionados através de
concurso público, apresentam pareceres que representariam o equi-
líbrio na articulação entre a política e a técnica, entre o papel propria-
mente constitucional reservado ao Legislativo e o papel instrumental
de fornecimento de dados técnicos pelo Tribunal.

Vale ressaltar que o provimento do cargo de Auditor no Tribunal
de Contas da União se dá mediante nomeação pelo Presidente da
República, após aprovação em concurso público de provas e títulos.

Neste sentido, apresentamos uma proposta de Emenda a Cons-
tituição (anexo 2) para adequar nossa Carta Constitucional à decisão
do Supremo Tribunal Federal.

2. Os trabalhos da Comissão colocaram em evidência a dificul-
dade do Tribunal de Contas em inspecionar, tempestivamente, todos
os órgãos e entidades sob sua jurisdição. A grande extensão do Estado
de Minas Gerais, com seus 853 municípios, é um obstáculo ao deslo-
camento de servidores para o trabalho de auditoria externa. Ademais,
à luz da nossa Constituição Estadual, as competências do Tribunal
vão além do exame formal da legalidade das despesas, pois este deve
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verificar aspectos como a legitimidade, economicidade e razoabili-
dade dos atos administrativos. Se acrescentamos as novas exigências
de fiscalização derivadas da Lei de Responsabilidade Fiscal, verifica-se
que o ordenamento atual tornou mais complexa ainda as atividades
do Tribunal.

Assim, dada a dimensão dos encargos do Tribunal e o tamanho
do nosso Estado, propomos que a lei de organização do Tribunal pro-
mova a regionalização de suas atividades, a exemplo do que ocorre em
diversos estados da federação como o Rio Grande do Sul, São Paulo e
Rio de Janeiro. A criação de Inspetorias Regionais seria um ganho de
qualidade operacional nas atividades do Tribunal.

3. O Tribunal de Contas é ineficaz em sua atribuição de fisca-
lização externa. Dos 853 Municípios do Estado de Minas Gerais,
menos de 30% sofreram inspeção in loco nos últimos 3 anos. Em
relação às entidades da Administração Direta e Indireta do Estado,
verificamos que, anualmente, o Tribunal visita apenas cerca de 20%
das entidades sob sua jurisdição. Fatores como o reduzido número de
funcionários dedicados às atividades fins da entidade e uma inade-
quada política de prioridades, faz com que a atuação daquela Corte
fique prejudicada, o que abre espaço à má gestão pública e sua
impunidade. As dificuldades apresentadas pelos Diretores daquela
Casa não deveriam justificar a ineficácia no processo de fiscalização
externa. Guardadas as devidas proporções, trazemos o exemplo do
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que com 497 municípios e
metade dos servidores do Tribunal de Contas de Minas Gerais, realiza
anualmente, pelo menos uma inspeção externa a cada Município e
Órgão da Administração Direta e Indireta daquele Estado.

Consideramos a inspeção in loco essencial para avaliar a boa ou
má utilização dos recursos públicos. O simples envio eletrônico de
formulários para a sede do Tribunal em Belo Horizonte através do sis-
tema informatizado SIACE não é suficiente para verificar se houve
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fraude, corrupção ou má utilização do dinheiro público. Os Diretores
do Tribunal de Contas disseram a esta Comissão, em diversas
ocasiões, que uma das principais funções do SIACE é servir de apoio
às visitas técnicas realizadas nos órgãos e prefeituras. A partir do
momento em que o número de visitas é reduzido, o sistema SIACE
perde parte de sua utilidade.

Urge, por conseguinte, o desenvolvimento de um sistema de
informatização que exija dos entes fiscalizados maiores dados que
permitam os seus cruzamentos como forma de dotar o SIACE de
instrumentos para fiscalizar e também atuar no controle da veraci-
dade dos dados e de sua qualidade.

4. No que se refere à indicação para Conselheiro, a Constituição
Estadual acompanha a Carta Federal, sendo impossível sustentar, à
luz do ordenamento vigente, alteração no método de indicação políti-
ca do Conselheiro pela Assembléia Legislativa ou pelo Governador do
Estado. Assim, passa pelo Congresso Nacional qualquer alteração em
relação ao mandato do Conselheiro.

Trata-se de um tema, entretanto, que merece uma melhor dis-
cussão no âmbito federal, já que a composição exclusivamente políti-
ca do Tribunal de Contas acaba por comprometer, muitas vezes, seu
caráter, que deveria ser notoriamente técnico. De acordo com a carta
de princípios da Organização Internacional de Entidades de Fisca-
lização Superior - INTOSAI, entidade internacional que congrega
Tribunais de Contas de diversos países, a principal característica das
Entidades de Fiscalização Superior deve ser a independência. Em
diversos Tribunais de Contas de países europeus, o prazo de mandato
de Conselheiros é limitado - na Itália, por exemplo, são 9 anos -, e
existem critérios que evitam que parlamentares com mandato
assumam o posto de Conselheiro - na Espanha, por exemplo.

Não obstante, vale observar que a Assembléia Legislativa dispõe
de prerrogativa suficiente para evitar que o Tribunal de Contas seja
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integrado por Conselheiros cuja competência técnica seja relativa.
O art. 78 de nossa Constituição reserva ao Legislativo a nomeação de
5 (cinco) Conselheiros, bem como a aprovação dos dois nomes
restantes, indicados pelo Governador. Assim, desde que a Assembléia
se paute pela isenção e capacidade dos candidatos a Conselheiro, não
haverá como possa integrar o Tribunal de Contas indivíduo despre-
parado para a função de Conselheiro.

Manifestamos proposta de revisão dos métodos de indicação de
Conselheiros e de modificação do imperativo de vitaliciedade do
cargo, limitando o prazo com mandato de 8 anos para os mesmos.
Também entendemos que, para um maior equilíbrio, legitimidade e
isenção da Assembléia Legislativa no processo de escolha dos
Conselheiros, parlamentar no exercício de suas funções não possa
disputar a vaga para Conselheiro. Sugerimos o envio de uma corre-
spondência aos parlamentares mineiros no Congresso Nacional e aos
presidentes da Câmara e do Senado Federal, solicitando que a dis-
cussão deste tema faça parte de suas agendas políticas (anexo 3).

5. Quanto à gestão de pessoal, verificamos que o Tribunal apre-
senta sérios problemas. Parece-nos totalmente incompreensível o
Tribunal contratar 418 servidores terceirizados, que representam
cerca de 25% dos servidores daquela Casa, e que comprometem 7%
do orçamento daquele órgão. Além das tradicionais áreas de limpeza,
segurança e serviços gerais - cerca de 150 servidores -, existem out-
ros 250 terceirizados lotados em áreas como Gabinetes de
Conselheiros, Departamento de Pessoal, Informática, Diretoria Geral,
Biblioteca e Associação de Servidores.

Da mesma forma, parece-nos exagerado que 17% dos servidores
efetivos do Tribunal- 215 servidores - estejam lotados nos Gabinetes
de Conselheiros. Se a esses servidores efetivos somarmos os 51 servi-
dores terceirizados e os 30 servidores de recrutamento amplo que
também estão distribuídos em gabinetes, verificamos que cada
Conselheiro tem, em média, 42 servidores em seu Gabinete.
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Verificamos que somente 46% dos funcionários efetivos estão
lotados nas Diretorias Técnicas da Entidade. Os demais estão dis-
tribuídos por áreas não diretamente relacionadas com a fiscalização
como Diretoria Administrativa, Gabinete de Conselheiros, Secretarias
e Câmaras. Se tomamos em conta os servidores terceirizados, que
estão relacionados à atividades meio, verificaremos que apenas 1/3
dos trabalhadores do Tribunal estão vinculados à atividade-fim do
Órgão.

Outro ponto preocupante é a baixa remuneração dos técnicos
do Tribunal. O salário de um técnico em início de carreira é de R$
1.200,00 para uma jornada de 6 horas de trabalho. Tanto a Diretora
Geral, Sra. Raquel Simões, como a Presidente do Sindicato dos
Servidores do Tribunal, Sra. Stela Pimenta, manifestaram sua preo-
cupação com este tema, salientando que nos últimos 5 anos o
Tribunal perdeu 122 técnicos e inspetores de controle externo, em
virtude da baixa remuneração.

Assim, sugerimos que o Tribunal reveja sua estrutura de pes-
soal, destinando o maior contingente de servidores às atividades fins
da entidade. Da mesma forma, achamos necessário diminuir o
número de servidores terceirizados e o número de servidores em
gabinete de Conselheiro.

6. A implantação do Ministério Publico Especial junto do
Tribunal torna-se um imperativo com a decisão do Supremo Tribunal
Federal, de abril deste ano, que considerou inconstitucional a forma
como é organizado atualmente o Ministério Público junto àquela
Casa. Neste sentido, apresentamos proposta de Emenda à Cons-
tituição tratando da criação do Ministério Público Especial - MPE
(anexo 4). Apresentamos ainda, para que possa servir de parâmetro
visando uma rápida implantação do MPE em nosso Estado, cópia da
Lei n° 11.160, de 1998, que organiza o Ministério Público junto do
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Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (anexo 5), o
Regimento Interno do MPE junto do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul (anexo 6) e o edital do último concurso para o
cargo de Procurador Adjunto do Ministério Público junto do Tribunal
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (anexo 7).

O Ministério Público, segundo o ex-Auditor do Tribunal de
Contas, Sr. Frederico Pardini, exerce o papel de fiscal do Tribunal de
Contas, não podendo ser elemento subserviente do Tribunal e deven-
do ser tão especializado quanto é, ou deveria ser, o Plenário do Tri-
bunal. Entendemos que esta especialização só ocorrerá com a criação
do Ministério Público Especial.

7. O Tribunal de Contas não sofre nenhuma fiscalização. Seus
procedimentos licitatórios, atos de admissão, contratos, execução de
despesas, controle dos atos de gestão, entre outros, que devem pau-
tar-se pelos mesmos princípios de legalidade, legitimidade, economi-
cidade e razoabilidade que o Tribunal exige de seus entes fiscalizados,
não são verificados por nenhum órgão público. O envio trimestral do
Relatório de Atividades à Assembléia Legislativa não supre a necessi-
dade de fiscalização a que deve se submeter aquele órgão. A falta de
controle externo pode conduzir a uma má utilização dos recursos
públicos, como já ocorreu no passado.

Propomos que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária exerça o papel fiscalizador das atividades do Tribunal de
Contas, conforme dispõe o art. 76, ~ 5° da Constituição Mineira. Com
base no Manual de Auditoria elaborado pelo Tribunal de Contas e com
o apoio da Consultoria Temática da Casa, deve a Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamentária visitar periodicamente o Tribunal
de Contas, fiscalizando seus procedimentos.

Da mesma forma, sugerimos que a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária elabore um roteiro de como deve ser o
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Relatório de Atividades enviado trimestralmente a esta Casa, confor-
me disposto no art. 76, ~ 4° da Constituição Estadual. Fatores como
relação das entidades fiscalizadas no último trimestre, principais
irregularidades apontadas, processos enviados ao Ministério Publico ,
multas aplicadas, entre outros aspectos, dariam uma maior utilidade
àquele Relatório. Além disso, informações administrativas sobre a
movimentação de pessoal do Tribunal, gastos com serviços de ter-
ceiros, gastos com viagens, auxiliariam na avaliação parlamentar da
atuação daquela Corte. Atualmente o Relatório de Atividades do
Tribunal enviado ao Legislativo, não passa de um montante de dados
estatísticos sobre a movimentação de processos naquela Casa, sem
aprofundar em aspectos qualitativos da atuação do Tribunal.

8. A ordem jurídica vigente consagra a vinculação dos Tribunais
de Contas ao Poder Legislativo, situando-os como auxiliares deste no
exercício do controle externo da Administração Pública (art. 76 da
Constituição Estadual). Embora dotados de autonomia técnica e
administrativa, e responsáveis por diversas competências constitu-
cionais, os Tribunais de Contas deveriam manter um estreito relacio-
namento com o Legislativo, auxiliando-o no desempenho da fisca-
lização financeira, patrimonial, contábil, orçamentária e operacional
das entidades públicas.

No entanto, verificamos que o relacionamento entre o Legis-
lativo e o Tribunal de Contas quase não existe, sendo que muitos par-
lamentares pouco conhecem das atribuições e das ações realizadas
por aquela Corte. Sugerimos que haja uma maior integração entre
estas duas Casas, de forma que o parlamentar possa acompanhar de
perto a atuação do Tribunal de Contas e este coopere de forma mais
efetiva no auxílio da função fiscalizadora do Legislativo. O acompa-
nhamento dos trabalhos da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia, por parte de técnicos do Tribunal, seria
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uma forma que estreitar esta relação. Da mesma forma, entendemos
que seria interessante que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária divulguasse a todos os parlamentares as informações
que trimestralmente recebe do Tribunal através do seu Relatório de
Atividades (art. 76, ~ 4°, da Constituição Estadual).

9. Falta transparência na atuação do Tribunal de Contas.
Especificamente no que se refere à utilização da Internet, verifi-
camos a existência de diversas informações desatualizadas, dificul-
tando ao cidadão acompanhar, tempestivamente, a atuação e a
eficácia daquela Casa. O Relatório de Controle de Contas Anuais,
disponibilizado no site, fornece somente os números referente ao
ano 2000. O mesmo ocorre com o Relatório de Gestão Fiscal,
Relatório Trimestral de Atividades e Relatório de Despesas com pes-
soal, cujos dados se referem ao ano de 2001. O Tribunal deveria dar
o exemplo disponibilizando seus dados tempestivamente em sua
página web.

Por outro lado, verificamos que a qualidade das informações
prestadas não corresponde àquilo que se espera de um Tribunal de
Contas. Após comparar a página do Tribunal de Contas de Minas com
as informações prestadas por outros Tribunais de Contas do Brasil,
sugerimos uma reformulação no site do Tribunal de Contas, visando
incorporar informações como os resultados dos julgamentos das se-
ções, número e natureza das inspeções realizadas, agenda do Tribu-
nal, resultado de denúncias apuradas, formulário permitindo a
denúncia eletrônica, execução orçamentária detalhada das despesas
do Tribunal, detalhamento dos gastos com serviços de terceiros,
relatório estatístico com dados dos Municípios mineiros, quadro de
indicadores de economia, eficiência e eficácia na atuação da entidade,
auditorias operacionais realizadas, entre outras. Seria aconselhável
uma política de acompanhamento sistemático das novidades incor-
poradas em páginas de outros Tribunais.
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Vale ressaltar que consta do organograma do Tribunal uma
Diretoria de Informática, .que deveria ter entre seus objetivos, cuidar
da qualidade de sua página web .

10. No que tange ao rito processual de julgamento das contas da
Câmaras Municipais e da Assembléia Legislativa, esta Comissão veri-
ficou a existência de algumas impropriedades que pretendemos sanar
com a apresentação de um Projeto de Lei (anexo 8) visando alterar
alguns dispositivos da Lei Complementar n° 33/94, que dispõe sobre
a lei orgânica do Tribunal de Contas. No nosso entendimento, a com-
petência do Tribunal de Contas para julgar as contas da Câmara
Municipal e do Legislativo Estadual ultrapassam os limites constitu-
cionais. Com nosso proposta, estas Casas Legislativas julgariam, após
parecer prévio do Tribunal de Contas, as contas dos ordenadores de
despesas por meio do Plenário. Ressaltamos que o projeto de lei apre-
sentado poderá ser aperfeiçoado durante sua tramitação, no objetivo
de defender interesse público.

Acatando sugestão do Deputado Olinto Godinho, fizemos inse-
rir em nossa proposta de modificação da Lei Complementar 33/94,
dispositivo determinando que os elementos de despesa e de gestão
econômico-financeira, tais como notas de empenho, notas fiscais,
recibos e demais comprovantes legais, processos licitatórios, inven-
tário patrimonial e outros que integram a execução orçamentária,
financeira, contábil e patrimonial, inclusive prestações de contas de
recursos financeiros de convênios celebrados entre municípios e
órgãos estaduais, que constituam receita orçamentária, serão encam-
inhados em cópias para a Câmara Municipal na mesma data de entre-
ga da prestação de contas anual pela Prefeitura ao Tribunal de Contas.

11. O caráter político da composição do corpo de Conselheiros
do Tribunal, facilita a possibilidade de determinada decisão do Ple-
nário do Tribunal, contrariar o parecer técnico do servidor encarre-
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gado da análise do processo. Pelo menos em tese, acredita-se que o
trabalho técnico foi cercado de todos os cuidados na apuração ou não
de uma irregularidade. O Deputado Chico Simões (PT) apresentou a
esta Comissão Especial o caso de um processo de licitação no qual
todos os órgãos do

Tribunal, inclusive a Auditoria, levantaram vários vícios, tendo
opinado pela irregularidade da despesa. No entanto, o Plenário do
Tribunal entendeu, apesar de todas as evidências, que o fato não era
tão grave, decidindo aplicar uma pequena multa pela irregularidade.
Com o propósito de evitar contradições dessa natureza, sugerimos
que o Tribunal de Contas faça constar em seu Regimento Interno dis-
positivo que exija a fundamentação técnica do voto do Conselheiro,
quando este contrariar a opinião da Auditoria.

12. Na visita desta Comissão ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul, verificamos que um dos fatores que garantem a
efetividade das decisões do Tribunal de Contas é a existência da
Quarta Câmara do Tribunal de Justiça daquele Estado, especializada
em julgar os processos provenientes da Casa de Contas. Devido à sua
agilidade, segundo o Conselheiro Hélio Mileski, a Quarta Câmara é
considerada o "terror dos prefeitos".

Sugerimos que a Comissão de Administração Pública da
Assembléia Legislativa faça um estudo, com o auxílio da Consultoria
desta Casa, sobre a possibilidade de modificação da Lei de
Organização do Judiciário, criando uma Câmara Especializada em
julgamento de crimes contra a Administração Pública e Ações civis
de improbidade administrativa de competência originária. Recomen-
damos que seja estudado o funcionamento da Quarta Câmara do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como meio de
subsidiar à implantação de projeto similar no Estado de Minas
Gerais.
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13. A Constituição Federal de 1988, a Lei Complementar nO
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Federal n° 4.320/64,
são mandamentos de ordem constitucional e infraconstitucional que
exigem a implantação do Controle Interno na órbita da Admi-
nistração Pública. Uma das maiores dificuldades apontadas pelos
Diretores do Tribunal presentes a esta Comissão foi a inexistência de
sistema de Controle Interno que funcione nos órgãos e entidades fis-
calizados. Visando atender a legislação, atualmente a maioria das
entidades declara ao Tribunal que possuem um sistema de Controle
Interno. No entanto, a efetividade desde sistema de controle não é
verificada rotineiramente pelo Tribunal. Em nossa opinião, o Tribunal
de Contas deve avaliar a funcionalidade do sistema de Controle
Interno das entidades, e não somente a sua existência, declarada pelo
próprio ente.

14. Conforme constatamos em nossos trabalhos, a problemáti-
ca do papel exercido pelo Tribunal de Contas na fiscalização das con-
tas municipais é muito grande. Fatores como o elevado número de
Municípios do Estado dificultam ainda mais uma atuação mais efeti-
va por parte do Tribunal. Assim, os 90 dias de trabalho desta Comissão
não foram suficientes para a análise que merece este tema de profun-
da relevância. Sugerimos a instalação de uma outra Comissão Espe-
cial para estudar, especificamente, a análise de contas municipais e o
papel do Tribunal de Contas.

Ao mesmo tempo, sugerimos que a nova Comissão Especial
cumpra o papel de acompanhar o desdobramento das conclusões
constantes deste Relatório. Salientamos que em 1991 a Assembléia
Legislativa constituiu uma Comissão Especial, nos mesmos moldes
desta, para analisar o funcionamento do Tribunal de Contas. Na época,
aquela Comissão levantou diversos problemas atinentes à Corte de
Contas e apresentou sugestões como a realização de concurso para

105



RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS

Auditor, a criação de Inspetorias Regionais, uma reorganização admi-
nistrativa do órgão, uma maior integração com o Legislativo, entre
outras. As sugestões citadas, também constam de nosso relatório.

15. É ainda decisivo, a nosso ver, que o Tribunal de Contas e a
Secretaria de Estado da Fazenda realizem um convênio que possi-
bilite a integração do cadastro de fornecedores, no sentido de coibir
fraudes decorrentes da utilização de notas fiscais falsificadas. De acor-
do com nossa análise, o sistema SIACE não permite a identificação
deste tipo de desvio nem o cruzamento de fornecedores fantasmas
quando uma irregularidade é detectada.

Como mais uma providência, sugerimos que o Tribunal de
Contas faça constar de suas deliberações técnicas a obrigatoriedade
do ente fiscalizado, apresentar certidão negativa da Receita Estadual
do Estado de origem do fornecedor quando a compra for realizada
fora do Estado de Minas Gerais.

16. O art. 76, XIV, da Constituição Estadual, determina que
compete ao Tribunal de Contas examinar a legalidade de ato dos
procedimentos licitatórios, de modo especial dos editais, das atas
de julgamento e dos contratos celebrados. Neste sentido, o art. 30
do Regimento Interno do Tribunal dispõe que compete à Segunda
Câmara do Tribunal, instruir e examinar a legalidade dos procedi-
mentos licitatórios. Em nossa análise verificamos que, em geral,
o Tribunal vincula a análise de procedimentos licitatórios e
contratos às visitas técnicas que, não constantemente, realiza
nos Municípios e órgãos da Administração Direta e Indireta do Es-
tado.

Devido à relevância dos processos de licitação, que por vezes
estão repletos de vícios, acreditamos fundamental que o Tribunal
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estruture de forma particular a fiscalização dos procedimentos de
compras e a execução dos contratos deles decorrentes. Sugerimos
que o Tribunal edite uma deliberação estipulando a obrigatoriedade
dos entes fiscalizados informarem previamente ao Tribunal sempre
que realizarem uma licitação cujo valor represente mais de 20%
da receita corrente mensal da entidade. Toda a documentação re-
ferente ao processo licitatório deverá ser encaminhada ao Tribunal
de Contas, que decidirá sobre a necessidade de uma inspeção in
loco.

17. Verificamos que o Tribunal tem uma preocupação muito
grande com o aspecto orientador, educativo e pedagógico que man-
têm com seus entes fiscalizados. A boa estruturação da Escola de
Contas, que freqüentemente oferece cursos a agentes públicos, é um
exemplo da ênfase dada pelo Tribunal a esta função orientadora. Não
obstante, é importante o Tribunal priorizar em sua cultura organiza-
cional valores relacionados à sua função fiscalizadora, punitiva e
coerciva, cujo objetivo maior é coibir a má utilização dos recursos
públicos, penalizando os responsáveis. Atendendo sugestão do Depu-
tado Sebastião Navarro, ressaltamos nosso entendimento de que o
Tribunal deve ter um papel orientador, sem prejuízo do seu papel
constitucional de fiscalizar.

18. Acatando proposta apresentada pelo Deputado Sebastião
Navarro, solicitamos ao Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias - LDO, que tramita nesta Casa, estude a possibilidade de
incluir no texto da lei previsão de alocação de recursos ao Tribunal
de Contas para atender às necessidades decorrentes do cumprimen-
to das sugestões propostas neste relatório. Em especial, ressaltamos
a necessidade de fazer constar na LDO previsão para realização de
concurso para o cargo de Auditor do Tribunal de Contas e para a
estruturação do Ministério Público Especial junto do Tribunal de
Contas.
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o Auditor Antoninho Trevisan, idealizador de uma Orga-
nização Não-Governamental em Ribeirão Bonito, São Paulo, que no
começo deste ano apurou diversas irregularidades naquele
Município paulista, que culminaram na prisão do prefeito da cidade,
destaca o papel que deve exercer a sociedade quando o Tribunal de
Contas não consegue cumprir sua função. Referindo-se à atuação do
Tribunal de Contas de São Paulo, o Auditor comenta que as qua-
drilhas têm aperfeiçoado suas formas de atuar, por isso é preciso que
os controles por parte da sociedade também se aprimorem. Como foi
observado no caso de Ribeirão Bonito, o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo tende a verificar somente os aspectos formais
das despesas. O órgão fiscalizador não entra no mérito se a nota fis-
cal contabilizada é fria ou não, se a empresa é fantasma ou não, se o
valor é compatível com o serviço ou não, e se o procedimento lici-
tatório foi montado e conduzido adequadamente ou não. O Tribunal
só examina tais questões quando estimulado especificamente.
Contudo, mesmo que os aspectos formais examinados sejam irrele-
vantes diante da grosseira falsificação de documentos verificada em
muitas Prefeituras, os Tribunais de Contas insistem em manter seus
procedimentos. Como na maioria das vezes os aspectos formais são
observados cuidadosamente pelos fraudadores, o Tribunal, ao apro-
var as contas do Município, acaba por passar atestado de idoneidade
a um grande número de corruptos, e exime publicamente de culpa
quem desvia dinheiro público.

Nós, parlamentares mineiros, entendemos que o Tribunal de
Contas é fundamental para dar transparência à utilização dos recur-
sos públicos. Essa transparência legitima a atuação dos Poderes e os
atos praticados por seus agentes. Sem este pressuposto não se vive a
democracia. A intenção desta Comissão Especial é contribuir para
evitar que nosso Tribunal de Contas chegue à situação de descrédito
relatada pelo Sr. Trevisan. Assim, propomos o envio deste relatório
ao Tribunal de Contas do Estado e à Comissão de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária desta Casa para que tomem as medida
cabíveis.

Esta Comissão Especial agradece a todos os que colaboraram
para que este relatório fosse concluído a bom termo, em especial
àqueles que se dispuseram a comparecer às reuniões e dar sua im-
portante contribuição para o trabalho aqui desenvolvido.

Relatório Final da Comissão do Tribunal de Contas, da Assembléia Legislativa

de Minas Gerais, aprovado por unanimidade em 18/06/2003.

Relator: Deputado Antônio Carlos Andrada.

Consultor de apoio: Alexandre Borges.
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