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crise dos países emergentes, que se iniciou com o colapso do peso mexicano, em
1 994, abalou os países do Sudeste Asiático, em 1 997, levou a Rússia à moratória, em 1 998, e
culminou com a desvalorização do real, em janeiro deste ano, levantou importantes questões
sobre as conseqüências econômicas e sociais das experiências de abertura econômica e
desregu!amentação dos mercados que vêm sendo realizadas desde fins da década de setenta e
ardorosamente defendidas pelos centros hegemônicos do capitalismo.

Conduzido por uma política que o tornou altamente vulnerável aos efeitos da crise
mundial contemporânea, o Brasil vê-se impelido a buscar alternativas para vencer esse quadro
difícil e retornar à trajetória de crescimento, condição necessária para a superação dos seus
graves problemas sociais. Pela destacada posição que sempre ocupou na história do Brasil,
nada mais natural que Minas Gerais mobilize seus melhores recursos para estimular esta discus-
são, em busca de saidas técnica e politicamente viáveis.

Hoje, economistas de renome mundial começam a propor o abandono das estratégias
recomendadas pelos organismos internacionais - particularmente pelo FMI - e a adoção de
medidas de controle e regulamentação do mercado.

Os problemas que nosso país vive não se encerram, entretanto, com a identificação de
novas alrernarivas para a economia. Restam importantes questões por resolver. Uma delas é a
do território e do povo que nele detém historicamente a soberania politica. Novos meios de
comunicação e a dissolução das fronteiras comerciais implicam a exposição continuada das
comunidades nacionais a padrões culturais e interesses externos. Como estabelecer limites a
essa intromissão sem o apelo ao nacionalismo xenófobo? Como combinar a integração de cul-
turas e de mercados com a afirmação da identidade nacional?

Há ainda questões sobre a administração política do espaço, como a da construção de
um verdadeiro pacto federativo, e complexos problemas econômicos, como os do emprego, da
transferência de tecnologia, da descentralização da economia e da desconcentração demográfica.

Outro desafio - e não o menor, por certo - é o da justiça social. A expansão continuada
do desemprego não é compatível com a estabilidade institucional no longo prazo, posto que a
exclusão social, além de injusta, é socialmente desagregadora.

Trata-se, antes de mais nada, de uma discussão política, e cabe à Assembléia Legislativa
de Minas, na representação direta do povo mineiro, promover amplo debate sobre esses proble-
mas, nele envolvendo destacados pensadores nacionais e estrangeiros.

Nas últimas décadas, sobretudo a partir de 1 964, prosperou a falsa idéia de que as
questões econômicas são de natureza exclusivamente técnica. Com isso, estabeleceu-se, no
Brasil. um núcleo irregular de poder - não legitimamente político, mas decisivo - que é a cha-
mada "equipe econômica". Interessa ao Poder Legislativo sanear essa anomalia institucional. A
administração da economia deve submeter-se, inequivocamente, à vontade política nacional,
que o Parlamento acolhe e representa.



O Fôrum Políticas Macroeconômicas Alternativas

De iniciativa da Assembléia de Minas, o Fórum será necessariamente amplo, incluindo
agências governamentais, empresas públicas e privadas, universidades, lideranças políticas, or-
ganizações não governamentais e partidos políticos.

Seu objetivo será debater e ajudar a Construir as bases de um projeto para o desenvol-
vimento do País, que não seja dependente do capital volátil internacional, que assegure o espa-
ço da autonomia nacional no quadro da internacionalização da economia e que permita supe-
rar os graves problemas da atualidade brasileira.

As características mais marcantes do quadro atual de estagnação da economia brasilei-
ra serão ali examinadas e discutidas, com duplo propósito. Primeiro, para que as propostas de
um novo projeto de desenvolvimento do País tenham uma base sólida de conhecimento e
compreensão dos mecanismos e processos que têm frustrado o crescimento econômico nacio-
nal. E, em segundo lugar, para que não deixem de ser contempladas estratégias concretas e
viáveis de superação da crise, tendo como pressuposto não apenas o crescimento econômico,
mas também a manutenção da estabilidade monetária.

Durante a primeira etapa. de julho a novembro de 1999,  os Eventos que integram o
Fórum se distribuirão da seguinte forma:

h
Julho	 ..

Dia 6 - Conferência de Abertura:	 10
Um Caminho para o Brasil - Prof. Celso Furtado

Dias 7 e 8 - Ciclo de Debates - Módulo 1	 .
Desenvolvimento, Federação e Mercado Globalizado

Dias 13. 14 e 15 - Ciclo de Debates - Módulo li:
Modelo Político e Econômico e a Crise Nacional

Agosto, setembro e outubro

Conferências Internacionais - uma a cada mês, a cargo de expositores de reconhecido
renome, que examinarão experiências bem sucedidas em outros países no equacionamento de
questões centrais de política econômica.

Seminários temáticos - um a cada mês, na forma de painel, no dia imediatamente seguin-
te ao da conferência, com o objetivo de desdobrar e aprofundar, numa perspectiva predomi-
nantemente nacional, as questões abordadas nas conferências internacionais.

Novembro

Seminário de encerramento da primeira etapa - sob responsabilidade de instituições
que mantém estudos sobre desenvolvimento econômico e políticas alternativas para o Brasil.



Abertura

Te/econferênck" Um Caminho para o Brasil"
ConferencLta: Professor Celso Furtado

Ciclo de Debates:

Módulo / - "Desenvolvimento, Federação e Mercado Globalizado".
Expositora: Professora Maria Adélia de Sousa

Expositor. Professor Fernando Oliveira*

Módulo II - "Modelo Político e Econômico e a Crise Nacional"
Expositor Alexandre Dupeyrat

Expositor Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
Expositor: Professor Luiz Gonzaga Beluzzo*

* Os conferencistas Fernando Oliveira e Luiz Gonzaga Be/uzzo não encaminharam aos
organizadores. por escrito, o texto básico de suas exposições. Suas palestras, bem como todos
os debates, estarão disponíveis nos anais do Fórum "Políticas Macroeconômicas Alternativas
para o Brasil



A BUSCA DE NOVO HORIZONTE UTÓPICO

Celso Furtado

Se existe consenso de que esta é uma era pós-keynesiana, é que percebemos com
clareza o alcance da evolução das estruturas de poder. A visão do processo econômico
somente deixa de ser simplesmente virtual quando adquire consistência política, capta os
sistemas de dominação social que prevalecem.

As estruturas de poder são nacionais, transnacionais, plurinacionais. Sua evolução
vem se dando no sentido de atrofia das estruturas nacionais, de um forte crescimento das
transnacionais e no avanço irregular das plurinacionais. As raízes dessas mudanças
morfológicas nos sistemas de dominação revestem-se da complexidade dos processos
históricos, e não é nosso propósito abordá-las nesta oportunidade. Limitamo-nos a assina-
lar que a lógica desse processo sofreu profundas mutações na medida em que a ideologia
do bem-estar coletivo foi perdendo forca, suplantada pela racionalidade mercantil.

A primeira fase de implantação do capitalismo industrial foi marcada pela crescente
ascensão das forças sociais que lutavam pelos ideais do bem-estar social. Essas lutas leva-
ram, no século que termina, á implantação ocasional dos ideais socialistas sob a forma de
planificação centralizada e, mais freqüentemente, de aumento da participação do Estado
na alocação da renda social, conforme o ideário da social-democracia. Em ambos os casos
prevalece a consecução do objetivo de maximização do bem-estar social. Certo, a planifi-
cação centralizada, em razão do quadro histórico em que foi implantada, não conheceu
evolução política, o que explica sua crescente perda de criatividade e seu final abandono.

A prática da social-democracia produziu resultados bem diversos: a exacerbação da
competitividade levou a criatividade a extremos, com hipertrofia da inovação de produ-
tos, o que alimenta o consumismo. Nisso se funda o aumento do poder do capital e a
tendência à sua participação crescente na apropriação da renda. Assim, o capitalismo avan-
çado tendeu a concentrar a renda e, subseqüentemente, o capital. O ideal keynesiano de
pleno emprego foi abandonado, o que acarretou a degradação do tecido social com aumen-
to da criminalidade e enfraquecimento da coesão comunitária.

A tendên':ia à suburilização do capital explica a grande disponibilidade de recursos
líquidos para investir no exterior, o que está na raiz da globalização. Com  efeito, esta
resulta da ação conjugada de dois vetores: o reforcamento da oferta de recursos para
investir no exterior, que se observa nos países de capitalismo avançado, e a orientação
dada a esse processo pelas empresas transnacionais.

LIJ

Não é fácil captar o sentido das profundas modificações estruturais que conduziram
à emergência de um sistema econômico planetário. Existe consenso de que as atividades
econômicas se articulam crescentemente em escala planetária num processo que tem
como contrapartida o cumprimento da famosa tese de Marx de dissolução do que se
entende como Estado nacional, instituição que historicamente manteve o monopólio da

7



legitimidade do exercício da violência. As funções que atualmente exerce o Estado não
desapareceriam propriamente, mas assumiriam outra forma, sem ligação direta com espa-
ços geográficos e demográficos definidos. Essa transformação seria cumprida indepen-
dentemente de um projeto político, como um processo evolutivo natural, conduzido pela
roda da história, conforme a visão determinista do século passado. Não se trata da forma-
ção de novo império de amplitude planetária, e sim da superação dos resquícios dos
poderes imperiais mediante a prevalência da racionalidade formal que conduz á
maximização da eficiência no uso de recursos escassos.

Essa visão utópica constitui tão-somente um exercício de lógica inspirado no princí-
pio de que o progresso é imanente á vida social e se manifesta sempre que o homem se
deixa guiar pela razão. A globalização seria, portanto, a porta de acesso á estrada real que
conduz ao uso pleno das potencialidades humanas, ou, para usar um conceito moderno,
sinalizaria o fim da história.

A economia capitalista buscou desde cedo a frente externa para expandir-se. A aber-
tura para as transações internacionais alcançou grande intensidade no meio século que
antecedeu a Primeira Guerra Mundial e os investimentos, particularmente em títulos, cres-
ceu mais do que o comércio internacional já há alguns decênios. O que é realmente novo
é a montagem de um sistema produtivo transnacional e global cujo dinamismo se traduz
em novo desenho na alocação geográfica dos recursos e em forte concentração social da
renda.

O reforcamento das disponibilidades de recursos líquidos para investir produzido
pelo fim da Guerra Fria e a maior concentração da renda decorrente do impacto das
novas técnicas, particularmente o avanço na eletrônica e nos meios de comunicação,
consolidaram a posição das empresas transnacionais. As estratégias adotadas por estas
serão de influência crescente na alocação dos recursos em todos os países, e não apenas
nas economias periféricas.

O modelo de industrialização substitutiva de importações estava longe de haver
esgotado suas possibilidades como motor de crescimento, particularmente nos países de
mercado interno de dimensões médias e grandes. No caso do Brasil, que mantém grande
disponibilidade de solos aráveis subutilizados e acentuada heterogeneidade social, o ca-
minho mais curto para o desenvolvimento continuará a ser por muito tempo o dinamis-
mo do mercado interno. Certo, este não é o caso da grande maioria dos países do Terceiro
Mundo, que dependem de integração subregional e/ou de privilegiar alguma atividade
que se beneficie de vantagens comparativas estáticas para aumentar sua inserção no
comércio internacional. Exemplos do primeiro caso são o Uruguai e o Paraguai, que, ao
entrarem para o Mercosul, removeram o maior constrangimento ao crescimento, que é a
estreiteza do próprio mercado interno. Exemplo do segundo caso é a opção por uma
zona de processamento, como se observa em países centro-americanos, o que permite
utilizar mão-de-obra semiqualificada e barata, num processo de inserção no grande mer-
cado dos Estados Unidos.

A experiência nos ensina que o modelo de desenvolvimento deve ser concebido a
partir das peculiaridades de cada país, tendo em conta os constrangimentos do quadro
internacional. Ora, o que estamos testemunhando é o desmantelamento do modelo que
permitiu a inserção de países da América Latina no processo de industrialização e a adoção
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acrítica de uma política econômica que privilegia as empresas transnacionais, cuja
racionalidade somente pode ser captada no quadro de um sistema de forças que trans-
cende os interesses específicos dos países que o integram. Trata-se de prescindir de políti-
cas nacionais de desenvolvimento, porquanto a estratégia das grandes empresas
transnacionais se sobrepõe ao âmbito de visão dos atores nacionais.

A primeira observação a fazer diz respeito ao tipo de racionalidade econômica que
tende a prevalecer O conglomerado transnacional que planeja a alocação de recursos
parte de uma visão da disponibilidade destes, à qual escapa a percepção dos valores que
cimentam as nacionalidades. Em outras palavras: somente os sistemas sociais estão em
condição de ordenar a hierarquização dos valores substantivos. As atividades econômicas
ordenadas pelos mercados traduzem valores dos indivíduos, microeconômicos, que são
necessariamente heterogêneos e não adicionáveis, exceto mediante uma redução quan-
titativa. O valor de um pedaço de pão, para um faminto, não pode ser medido com a
mesma escala com que se afere o valor da comida de quem nunca sentiu verdadeira
fome. Esse exemplo extremo nos permite perlustrar a complexidade do problema.

Iv

A empresa transnacional que agencia recursos originários de diversos sistemas pro-
dutivos (mão-de-obra, tecnologia, matérias-primas, encargos financeiros etc.) pretende
apoiar-se em critérios racionais. Mas como ignorar que com freqüência se trata de integrar
valores substantivos, tarefa que pressupõe a existência de uma política de desenvolvimen-
to nacional. Realizar essa compatibilização é tanto mais difícil quanto mais heterogênea é
a sociedade. Ali onde prevalece a racionalidade formal das empresas transnacionais sem-
pre existe uma ampla margem de atividades disfuncionais. Com efeito, o avanço das
empresas transnacionais nas economias que iniciaram sua industrialização ao impulso da
substituição das importações assume a forma de degradação de segmentos importantes
do tecido produtivo, com ampla criação de desemprego.

Se observamos de perto o caso do Brasil, que no período histórico anterior foi o país do
Terceiro Mundo que construiu o mais complexo sistema industrial, comprovamos que nosso
país reduziu a eficiência dos investimentos financiados com poupança própria, aumentou sua
taxa de endividamento externo, viu crescer amplamente sua taxa de desemprego, tudo con-
tribuindo para uma baixa significativa de sua taxa de crescimento. Em síntese: a transição para
a globalização faz-se a um preço considerável. É natural, portanto, que se indague como
justificar esse sacrifício e a quem ele beneficia.

A doutrina corrente nos apresenta a globalização como um imperativo tecnológico,
portanto, inescapável para as economias que aspiram a desenvolver-se. Não perceber
essa realidade seria submeter-se de forma acrítica aos preceitos ricardianos dos custos
comparativos. Ora, a luta contra o subdesenvolvimento só foi possível quando se superou
essa visão aogmática da divisão internacional do trabalho. O horizonte tecnológico indica
a direção do crescimento e abre um campo de opções. Cabe à política econômica definir
seu balizamento. A globalização avançou com grande ímpeto nos decênios que se segui-
ram à Segunda Guerra Mundial graças à política de abertura dos mercados protagonizada
pelos países-sede das grandes empresas transnacionais, que controlam instituições como
o antigo GATI e a atual Organização Mundial do Comércio. Em outras palavras, o fator
político conjuntamente com a orientação da tecnologia deram ao processo histórico um
sentido crescentemente favorável às empresas transnacionais.
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V

Não resta dúvida de que essas transformações estruturais dos sistemas econômicos
têm impactos desiguais nos países que as vivem. Aqueles de dimensões econômicas mé-
dias ou pequenas, como o Chile e a Costa Rica, podem com facilidade tirar vantagem do
novo estilo de integração internacional, beneficiando-se de vantagens comparativas clás-
sicas no quadro de zonas de processamento. É fácil perceber que o fundamento da divi-
são geográfica do trabalho que está na base desse intercâmbio é, em última instância, a
diversidade da dotação de recursos naturais e/ou a diversidade da remuneração da mão-
de-obra. Sendo assim, a preservação desse intercâmbio depende da persistência nas desi-
gualdades do custo do trabalho. O único intercâmbio entre iguais seria aquele que se
funda na diversidade de dotação de recursos naturais.

À medida que desaparecem as barreiras tarifárias, surge um tecido de atividades
econômicas comandadas por empresas que fundam o seu poder no controle da inovação
e na proteção do Estado nacional. A combinação de recursos políticos e inovação
tecnológica facilita o acesso aos mercados financeiros. A empresa transnacional recruta
recursos produtivos em escala global e está em condições de combinar mão-de-obra de
baixo preço com trabalho altamente especializado e pode minimizar os custos financeiros
e maximizar a remuneração do capital. Trata-se de uma organização horizontal que opera
mediante associações variadas de alcance planetário. E essas organizações são entidades
de direito privado, sem responsabilidade pública que não sejam aquelas aceitas volunta-
riamente.

O desafio que se apresenta atualmente é o de identificar a lógica imanente ao
agenciamento de recursos por esses complexos transnacionais. Trata-se de novas formas
de estruturação do poder capazes de sobreporem-se aos sistemas tradicionais que são
constituídos por empresas privadas de atuação local e o Estado nacional. Sua força decor-
re principalmente da posição de vanguarda tecnológica que ocupam e da possibilidade
que têm de mudar a localização de unidades produtivas em função dos custos relativos
dos insumos e de alterações nas taxas de câmbio e de juros. Em síntese, a estratégia de
uma empresa transnacional é algo de grande complexidade e pressupõe um forte
entrosamento com as estruturas de poder político sobre as quais tem crescente influência.
Explica-se assim o debilitamento do poder sindical e o declínio das políticas de pleno
emprego. Surge uma crescente margem de flexibilidade na administração dos salários, o
que engendra uma tendência à concentração de renda que se universaliza. Em síntese, as
modificações fundamentais que estão ocorrendo têm lugar na esfera política de decisões,
esfera que escapa à análise rigorosamente econômica. Isso explica o aparente atraso da
análise econômica na captação das mudanças em curso.

VI

A visão prospectiva mais completa da área geográfica latino-americana possivelmen-
te é a apresentada pela cEPAL na reunião da UNcTAD/UNDP de fevereiro de 1999. As políticas
econômicas tendem a ser uniformizadas para evitar formas bastardas de concorrência e a
política monetária perderia relevância mediante um processo de dolarização que já se
encontra avançado na maioria dos países da área.

O projeto de monitoramento político para modificar o modelo atual seria levado
adiante pelas empresas transnacionais, principalmente as norte-americanas que represen-
tam metade do total e contam com meios políticos para atuar na região. A ação dessas
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empresas se desdobra atualmente de forma sincrônica, visando a três objetivos estraté-
gicos:

a) busca de eficiência, o que significa dar ênfase à tecnologia intensiva de
capital, com vistas a competir nos mercados mais sofisticados;
bj busca de matérias-primas, visando abrir ao exterior o setor produtivo de
minerais e combustíveis;
c) abertura dos mercados financeiros, das telecomunicações, da eletricidade
e da distribuição de gás.

A ação das empresas transnacionais nesses setores levaria a uma efetiva integração
das economias latino-americanas, emergindo o dólar como moeda comum e assumindo
os Estados Unidos as funções de banqueiro central.

A análise dos efeitos que esse tipo de integração tem sobre os distintos países latino-
americanos está por ser feita. Já vimos que nos países de pequenos mercados são os
recursos naturais não renováveis e a disponibilidade de mão-de-obra barata que balizarão
o esforço das entidades produtivas.

Os países que já avançaram no processo de industrialização principalmente voltado
para o mercado interno - o Brasil é o exemplo conspícuo - serão confrontados com um
dilema. optar pela linha mais fácil de renunciar a um projeto próprio, ou lutar para abrir
caminho no sentido de privilegiar o desenvolvimento do mercado interno. Nesta segun-
da hipótese, o acesso à vanguarda tecnológica será mais custoso, mas o desenvolvimento
será mais autodirigido e as forças que apoiam mudanças sociais, mais participativas. Para
os que adotam essa posição contestadora, a História está longe de apresentar-se como
concluída.

VI,

O objetivo que começa a definir-se é o de caminhar para a instituição de uma Auto-
ridade Financeira mundial, que poderá ou não ser tutelada pelas economias dominantes.
Estas se preparam para assumir o controle das atividades monetárias dos chamados países
emergentes.

A consciência de que as estruturas atuais expõem povos ricos e pobres a crises de
custo social crescente está na origem de múltiplas iniciativas para que se realize um esfor-
ço comum de reconstrução institucional. Para avançar neste terreno, se requer espírito de
cooperação a fim de conciliar interesses divergentes e espírito de luta para que os que
ocupam posição de poder e têm mais amplo acesso às fontes estratégicas de informação
não obriguem os débeis a aceitar mais um desses diktats responsáveis por tantas tragédias
históricas.

O FMI continua enfeudado ao Tesouro dos Estados Unidos e aos interesses financei-
ros internaciona is para desempenhar adequadamente esse papel. Recentemente deu-se
um passo adiante com a instituição de uma Força de Trabalho no Comitê Consultativo das
Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais. Este órgão recomendou a instituição
de uma Autoridade Financeira Mundial com poderes para definir padrões de regulação
financeira. Parte-se da evidência de que o distúrbio que vivemos deve-se à incapacidade
do sistema financeiro atual de prever e prevenir as situações caóticas. Entre as medidas
sugeridas, inclui-se a criação de fundos de liquidez regionais, fundos que seriam adminis-
trados de forma preventiva e não para apagar incêndios. Recomenda-se também a adoção
de um código internacional de conduta em matéria monetária, fiscal e financeira.
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Em uma época de transição como a atual, o mais importante é preservar a margem
de autonomia que nos permita utilizar o peso internacional do Brasil para mobilizar e
coligar forças na defesa dos interesses de povos que lutam para preservar sua indepen-
dência. A economia mundial é um sistema de poder engendrado historicamente, portan-
to, em transformação. Esse poder pode ser virtual: o caso do Brasil é típico pela diferença
que existe entre o poder que permanece virtual e aquele que se realiza plenamente. Em
nenhum momento de nossa História, foi tão grande a distância entre o que somos e o
que esperávamos ser.

Rio de Janeiro, julho de 1999.
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TERRITÓRIO, SOBERANIA E MUNDO NOVO*

Maria Adélia Aparedda de Souza
Professora Titular de Geografia Humana

Honraram-me os organizadores deste Ciclo de Debates sobre Políticas
Macroeconômicas ,AJternativas para o Brasil, com este convite para refletir sobre a instigante
questão que envolve temas complexos, mas relevantes: GLOBALIZAÇÃO, DEMOCRACIA,
TERRITÓRIO E SOBERANIA.

Embora a questão do espaço geográfico tenha sido relegada ao segundo plano
durante a vigência de um historicismo e de um economicismo exacerbado, hoje a noção
do global faz apelo direto a dimensão geográfica dos processos sociais, e o território
assume o centro da arena global.

Assim sendo, minha reflexão nesta intervenção procurará atender aos apelos dos
organizadores, contribuindo, sobretudo, com a discussão sobre a questão do território
brasileiro e, conseqüentemente da soberania, neste mundo novo, estreitamente denomi-
nado de globalizado.

Antes de mais nada, é preciso considerar que este período da história denominado
de técnico-científico-informacional e comunicacional produz o meio técnico-científico-
informacional e comunicacional que será o objeto tanto de busca quanto de construção
dos interesses hegemônicos contemporâneos. Esse meio técnico, rígido e rigoroso (caso
contrário os objetos técnicos não têm nenhuma funcionalidade) se torna cada vez mais
seletivo e segregador sócio e espacialmente falando.

É nesta perspectiva de funcionamento dos processos de compreensão do espaço
geográfico como um sistema indissociável de objetos e ações, portanto implicando da
construção de objetos técnicos eivados de in tenciona lidades, que procuraremos desen-
volver nossa reflexão sobre o território, neste documento.

O Território define-se por um conteúdo político e é claramente delimitado por fron-
teiras, que podem apresentar diferentes graus de in tenciona lidades. Trata-se de uma por-
ção do espaço geográfico fechado por fronteiras, no interior da qual incide uma série de
normas jurídicas, não vigentes fora dos seus limites. O território naconal é o exemplo mais
bem acabado desta definição, o que não quer dizer que suas fronteiras não sejam perme-
áveis a vetores externos das mais variadas naturezas, mesmo políticas. (CASTILLO, 1999-26).

Desde logo é preciso enunciar a fragmentação como única e nova realidade do
território e não recusar a compreensão do espaço como empiricização do tempo. É preci-
so ouvir o grito do território.

Nesta perspectiva e considerando também as características de nosso tempo de
transnacionalizações, o território retorna como revanche, exprimindo o conflito entre o
global e o local, exigindo um aprofundamento no conhecimento daquilo que é denomi-
nado por Milton Santos de espaço banal e espaço das redes. É a partir daí que a compre-
ensão sobre o funcionamento do território e, especialmente do território brasileiro, hoje
assume uma importância vital para a ação política.
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O território é revelador das geografias da desigualdade produzidas pela dimensão
histórica do processo de globalização e fragmentação.

Vivemos com uma noção de território herdada da modernidade incompleta e do
seu legado de conceitos puros, tantas vezes atravessando os séculos praticamente intocados.
É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social.
Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, por isso mesmo carece de
constante revisão histórica. O que ele tem de permanente é ser nosso quadro de vida. Seu
entendimento é pois fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da perda da
existência individual e coletiva, o risco da renúncia ao futuro. (SANTOS, 1996-15).

O QUE É O TERRITÓRIO HOJE?

A interdependência universal dos lugares hoje, é a nova realidade do território. Nes-
se longo caminho de construção, o Estado-Nação foi um marco, intronizando e quase
perpetuando uma noçãojurídico-política de território. Isto era fundamental em um perío-
do da história de conhecimento e conquista do mundo e da valorização dos recursos
chamados naturais.

Havia uma subordinação do Território ao Estado: Golbery e Colbert são nomes
paradigmáucos dessa construção. O Território era a base do Estado-Nação. Hoje passa-
mos da noção de Estado territorial para a noção dita pós-moderna de transnacionalização
do território.

Mas é preciso não deixar de lado que o território habitado sempre acaba por impor
ao mundo uma revanche. O território tem um papel ativo na história, o que nos permite
vê-Ia sempre em processo de construção e reconstrução.

É neste sentido que SANTOS ( 1996 ) fala de retorno do território, exatamente em
um momento em que até já se falou de morte da história.

O Território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de
espaço humano, espaço habitado. A grande contradição a esta visão está na rigidez do
território com relação às pessoas e sua fluidez com relação às mercadorias e à informação.

Aqui é fundamental recuperar a noção de François PERROUX, de espaço banal que
ele forjou e que solicitou a um de seus discípulos, Jacques BOUDEVILLE, que o testasse, se
não me falha a memória, aqui em Minas e no Rio Grande do Sul. Essa idéia de espaço
banal, o espaço de todos os homens, precisa hoje ser recuperada em oposição à idéia de
rede: esta constitui apenas uma porção do espaço, o espaço da rede, o espaço de alguns.

Assim, o território hoje r ode ser formado de lugares contíguos - da solidariedade e
lugares em rede da seletividade e segregação.

Esta proposição nos remete à dialética do território: um controle local de parcela
técnica da produção e um controle remoto de parcela política da produção. A parcela
técnica permite que os locais tenham um controle técnico das regiões que os rodeiam.
Este comando está oaseado na configuração técnica do território, em sua densidade
técnica e, de alguma forma, em sua densidade funcional ou densidade intormacional. Já
o controle distante localmente realizado é feito por cidades mundiais e os seus "rejais" nos
territórios diversos. Não fora isto, como compreender a mudança da Ford do Rio Grande
do Sul para a Bahia?

Reside nesta distinção aquilo que SANTOS denomina o território como norma e o
território normado. No primeiro caso, se circunscreve o território das redes, o território de
ação das empresas, fundamentalmente calcado nas densidades técnicas e na capacidade
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de informação. Já o segundo, o território normado, é o território nacio-nal, estadual e
municipal, o território submetido a normas legais constitucionais, técnicas, financeiras,
políticas.

Ressalve-se aqui que, em nosso país, o território formado quase se confunde com o
território como norma, face à atitude política dos governos no sentido de abdicar da
gestão do território para o povo e fazê-lo somente para as empresas. Caso contrário,
como explicar a guerra fiscal entre estados e municípios? Como explicar a perda da sobe-
rania nacional pela submissão do território à empresa?

Uma outra questão que pode ser vinculada a esta discussão sobre o território é
aquela da legitimidade e da representatividade. Estes são, sem dúvida, fundamentos do
território federado. Como compreender a atitude do atual governo de Minas e de outros
governadores com suas práticas distintas de decretação de moratórias? Aqui também, é
obvio, vale a discussão sobre o pacto federativo, tão veementemente solicitado pelo go-
vernador do Rio Grande do Sul, Olivio Dutra. A discussão sobre o pacto federativo pressu-
põe a discussão política aprofundada do território normado por princípios de eqüidade e
representatividade nacional. A Política atual, pautada na consideração do território como
norma (de negociação política) impede essa discussão do pacto federativo.

Por outro lado, a discussão do uso do território (tanto o normado como o como
norma ) exige uma discussão chave para a demociacia, a questão da cidadania e a
exiquibilidade de políticas sociais equânimes ejustas, incompatíveis com as políticas públi-
cas atuais. A soberania, garantidora dessa discussão, exige uma hegemonia de poder
sobre o uso do território, hoje exercido pelas empresas. A cidadania se explica pelo espaço
banal, pela aceitação da lugaridade e da localidade (aptidão dos lugares e dos locais),
isto é, a população vivendo e conhecendo e não submetendo-se. Explica-se também pela
implantação de políticas públicas que incorporem como critérios as desigualdades sociais
e territoriais.

O Brasil: um imenso território da desigualdade

A questão da espacialidade, da territorialidade, é sempre deixada de lado nas discus-
sões políticas brasileiras e nas formulações dos Planos e Políticas Públicas. Os discursos
produzidos sobre estas questões insistem em ignorar que as características essenciais da
economia brasileira, ou melhor dizendo, a formação socio-espacial brasileira, a formação
do território brasileiro, é produto das relações sociais no Brasil. A sociedade e o espaço
brasileiros precisam ser considerados concomitantemente. O viés economicista que há
duzentos anos domina a elaboração das políticas econômicas e sociais impede esse tipo
de análise e consideração.

No entanto, insisto, os processos atuais de desenvolvimento das relações sociais são
caracterizados pela globalização - conseqüência direta do de ;envolvimento científico e
tecnológico, atributo essencial deste período da História da Humanidade - e pela frag-
mentação - que explode os territórios, com regionalismos e regionalizações de toda
ordem e interferem na vida do homem , por vezes de forma brutal - as denominadas
questões da vida quotidiana. Não é objeto deste texto aprofundar estas questões. No
entanto, isto se constitui no pano de fundo destas reflexões. São, em última instância, as
questões ligadas à tão decantada modernidade, sobre a qual tanto se tem falado e tanta
deformação tem causado recentemente na vida do povo brasileiro.
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Mas que país é este, no qual o uso do território tem deixado de ser um exercício
soberano?

É um país que se urbaniza fantasticamente, ou seja, conhece um dinâmico processo
de divisão social e internacional do trabalho, processo este com traços marcantes de
tecniflcação do seu território. Pori sso mesmo é um pais que se globaliza e se fragmenta,
a ponto de preocupar todos aqueles zelosos pela unidade e integridade nacionais.

O Brasil é um país cuja esperança de vida passou de 43 para 60 anos no período de
1940 a 1980 1 Cuja fecundidade despencou de 6,16 para 4,35 1 Cuja taxa de urbanização
passa de 1/3 para 2/3 da população total e as áreas metropolitanas passam a abrigar de
29 a 43 % da população total. Tudo isto de 1940 a 1980!

"É um país com uma dimensão estrutural: a pobreza combinada com uma outra
que é a estrutura social dramaticamente distorcida" ( Carlos Lessa, 1992). Tal dimensão
estrutural tem raízes profundas impossíveis de serem resgatadas aqui, mas que, sem dúvi-
da alguma, podem ser resumidas em dois aspectos:

1.O Estatuto da Escravidão 1 século XIX) e sua longa permanência, aliado ao proces-
so histórico de formação da nossa estrutura agrária.

2. Os padrões sóciopolíticos-institucionais herdados de Portugal e preservados no
Brasil "independente".

Este é, sem dúvida, o grande país dos paradoxos!
Com todas as suas crises, deformações, corrupções, a REPÚBLICA no Brasil, apenas

em 50 anos (de 1930 a 1950), possibilita o crescimento da economia brasileira em 7% ao
ano, apenas igualada pela economia japonesa nesse mesmo período! Em 1930 o Brasil
era um imenso cafezal! Em 1980 é a 8 a economia industrial do mundo capitalista!

As implicações dessa dinâmica na vida do nosso país foram fantásticas e incompará-
veis, pois essa tremenda riqueza, paradoxalmente se reverte a cada dia em um cruel,
persistente e agravante sistema de pobreza, com todas as suas conseqüências desuma-
nas: a fome, o analfabetismo, as epidemias, a violência, que afeta toda a população bra-
sileira, mas, sobretudo, os mais pobres.

O território e a Nação Brasileira

Não há dúvida alguma de que nós, brasileiros, nos orgulhamos da nossa
continentalidade; nosso território tem um papel importante na nossa formação social.
Lamentavelmente, as relações entre política e cultura não têm atentado para as represen-
tações e discursos referentes ao Lrritório. O tema da consciência do espaço geográfico
não é nada elaborado em um país com pequena tradição em geografia cultural. As ideo-
logias geográficas têm sido reduzidas ao discurso específico da geopolítica. É o deslize
acadêmico, cultural e intelectual de se imaginar que um projeto para o Brasil possa ser
construído e discutido apenas pelas ciências econômicas e políticas.

Para superá-lo, é preciso considerar, especialmente neste momento tão precioso da
nossa história política, como nos aponta Carlos Lessa:

1. o Brasil é um país de capitalismo atrasado (ou tardio), onde a determinação
externa do desenvolvimento acentua o caráter de "área de expansão";

2. a perda de "espontaneidade" na produção do território;
3. o apetite territorial do Estado se exacerba, servindo sobretudo aos interesses

hegemônicos: veja-se os processos de privatizações das grandes empresas públicas;
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4. os mitos espaciais encontram campo fértil para sua disseminação (Serra Pelada
não é uma categoria sociológica, mas um lugar no território brasileiro)

No Brasil, isso tudo assume uma enorme ênfase, pois-
- com dimensões continentais, o Brasil é um dos poucos países a não ter o seu

território plenamente construído ou apropriado;
- possui frentes pioneiras sempre em grande dinamismo;
- a história brasileira é um contínuo processo de expansão territorial.
Alia-se a construção de uma sociedade e de um território; o nacional é o territorial.

Isto pressupõe na cabeça dos brasileiros um projeto de Brasil, um projeto para todo o
território brasileiro, que ainda tem uma consciência saudável da sua territorialidade e do
seu "regionalismo" que, face à complexidade da vida das nações contemporâneas, pode-
rá descambar para um processo doloroso de fragmentação, cujos exemplos caracteriza-
rão eternamente a década de 90, na história da Humanidade (a questão do Leste euro-
peu, a fragmentação da Iugoslávia), para não referir a todos os processos análogos dos
últimos 100 anos.

É exatamente esta estreita relação entre espaço e poder e sua representatividade e
significado no nosso país que carece ser examinada e considerada com cuidado. São
características a partir das quais precisamos construir nosso projeto de Brasil.

O uso do território brasileiro precisa ser objeto de discuso política, pois é dele que
advém a recuperação da soberania que se perde nestes tempos neo-liberais.

Um Estado-Nação, é bom lembrar, é formado essencialmente de três elementos
(Milton Santos, 1990):

• O território;
2. um povo;
3. a soberania.
As características da formação sócio-econômica brasileira, aliadas ao papel que de-

sempenha o território na nossa cultura, são elementos que fazem com que nosso projeto
de Nação livre e soberana se ajuste á nossa concepção de território. Um território com 8.5
milhões de Km2, por isso mesmo inserido num espaço global onde essa moeda -vastidão
territorial - se constitui um importante passaporte para o século XXI.

MUITO OBRIGADA.

• Texto elaborado para o Ciclo de Debates sobre POLÍTICAS MACROECONÔMICAS - AL-
TERNATIVAS PARA O BRASIL realizado em Belo Horizonte, Assemb.wa Legislativa, de 6 a
15de julho de 1999.

'Foge ao escopo desta exposição, pelo tempo que foi atnbuldo aprofundar corice/ri ialí riente e distinguir o
que é global/zação, mundialização e internacionalização, usados livremente em muitos textos, confundindo
assim histórica e geograficamente a construção dos processos sociais no mundo hoje. Apenas vale ressaltar
aqui que a globalização é um processo que decorre do desenvolvimento técnico recente vinculado especial-
mente ao avanço da informática e da telemática que permite a unicidade do planeta pelos sistemas técnicos.
Os processos d,tos globais, que não são tão amplos como o discurso sobre ele pretende, está na estreita
dependénciá dessa disponibilidade técnica.

-
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A CRISE FINANCEIRA E O PROJETO DE LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Alexandre Dupeyrat

- Introdução

Ao longo do último quadriênio governamental, vem sendo dado progressivo desta-
que à questão do déficit público, invariavelmente colocada como a principal, senão a
única, causa dos males que afetam a economia nacional e, por via de conseqüência, a
sociedade como um todo. De um modo geral, os meios de comunicação veiculam, de
forma acrítica e praticamente exclusiva, as posturas da equipe econômica federal, seja
quanto às origens seja quanto às soluções apontadas para o problema. A singeleza e a
aparente racionalidade das análises e propostas têm feito com que muitos se deixem por
elas seduzir, sem antes refletir, de forma aprofundada, sobre esta complexa temática. Em
síntese, na visão do Planalto, a crise com que nos deparamos decorre do fato de os
diversos níveis de Governo da Federação gastarem além das suas possibilidades, geran-
do, assim, déficits crônicos e crescentes nas contas públicas. Caberia, portanto, à União
adotar medidas drásticas para por termo a este estado de coisas, saneando, de vez, a
irresponsabilidade que estaria a campear nos mais diversos rincões do País.

O Projeto de Lei que institui o "regime de gestão fiscal responsável" (1), recen-
temente enviado ao Congresso Nacional, seria unia iniciativa necessária para restabelecer e
perenizar o equilíbrio, instituindo um regime legal capaz de promover 'à drástica e veloz
redução do déficit público e a estabilização do montante da dívida pública"
(2) e punir, política e penalmente, governadores, prefeitos, membros dojudiciário, legislativo,
ministério público e corte de contas, bem assim os agentes administrativos tidos por impru-
dentes segundo os critérios do projeto.

No entender do Governo federal, a falta de um ordenamento legal capaz de "asse-
gurar o equilíbrio intertemporal das contas públicas"(3) torna impossível a
"consolidação da estabilidade de preços e a retomada do desenvolvimento
sustentãver' (4). Daí o empenho das lideranças governamentais em ver aprovado o
projeto em curto lapso de tempo.

É da mais alta importância para o futuro do nosso País que os grandes temas da
atualidade nacional sejam amplamente debatidos, inclusive para dar vez e voz àqueles
que julgam pernicioso e comprometedor da soberania da Nação o projeto econômico e
político que se deseja impor à sociedade e cujos efeitos nocivos são hoje sentidos por
todos os segmentos da população.

Há quem sustente que as diretrizes perseguidas, no plano econômico, pelo atual
Chefe de Estado tiveram início no Governo que o antecedeu (1992-1994), quando era
titular da pasta da Fazenda. Esta visão não corresponde à realidade histórica. Tendo sido
um dos signatários da Lei que criou o Real e participado, na condição de Ministro de
Estado, da sua elaboração e implementação, posso atestar que jamais se cogitou, à
época, de promover a liquidação indiscriminada das empresas estatais, de favorecer inde-
corosamente o setor financeiro, nacional e internacional, de debilitar a administração pública
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e incentivar a demissão de servidores, de restringir direitos sociais e previdenciá rios, de
atentar contra a autonomia dos Estados e Municípios, de provocar a desaceleração
econômica, o desemprego e a retração do mercado consumidor, de aniquilar a capacida-
de competitiva da empresa nacional. Estes feitos são da autoria e responsabilidade exclu-
siva do Governo empossado em 1995.

É preciso desmistificar a idéia de que o Governo que se seguiu à gestão finda em
1994 tinha por missão dar continuidade ao chamado Plano Real, ou mesmo consolidar a
estabilização monetária. Esta foi uma tarefa que se exauriu no segundo semestre de 1994,
cabendo aos novos governantes, isto sim, planejar o futuro a partir da cômoda realidade
encontrada.

No curso dos últimos quatro anos, cultivou-se a idéia de que todas as iniciativas
governamentais eram destinadas a preservar a conquista havida no período anterior. Foi
a fórmula encontrada para tornar palatâveis medidas que, em condições outras, enfrenta-
riam intransponíveis resistências da sociedade. Foi também um mecanismo sub-reptício
para implementar um projeto cujos propósitos derradeiros não convinha tornar públicos.
A estratégia de comunicação teve sucesso porquanto a opinião pública foi levada a crer
que não havia alternativa possível. Ou bem aprovava-se tudo o que era proposto, ou
então retornar-se-ia ao descontrole monetário. O sentimento que se fez reinar foi o de
resignação e impotência L.nte 25 imposições dos novos tempos.

Passado um quadriênio de infeliz gestão, quando os efeitos perversos das priorida-
des políticas e econômicas assumidas se fazem por todos sentir, quando o País é levado a
pedir socorro ás instituições financeiras internacionais, erige-se o déficit fiscal à condição
de responsável maior pelas mazelas da Nação. O que não se divulga é que o déficit de
hoje resulta precisamente da opção econômica adotada.

Sob a cândida e austera denominação de "lei de responsabilidade fiscal", engendra-
se mais uma ardilosa manobra semântica para iludir e desviar a atenção da população das
verdadeiras causas que a infelicitam e empobrecem. Os vilões seriam os detentores de
mandato eletivo que, movidos por interesses subalternos, não cessam de aviltar a condi-
ção do erário. Culpados também seriam os agentes públicos a quem foi confiada a espi-
nhosa missão de ordenadores de despesa e que, ao invés de velarem pela boa gestão dos
recursos públicos, estariam a promover uma desvairada malbaratação do patrimônio
coletivo. A lógica que segue é simples: conclama-se a sociedade a responsabilizar os mal-
feitores, a enquadrar penalmente os maus administradores, a banir da vida pública os que
infelicitam a sociedade. Este é o espírito do projeto ora sob apreciação da Câmara dos
Deputados.

O mérito de seminários como este é sobretudo o de podermos expor à sociedade
uma visão alternativa dos fatos e assim contribuir para a construção de soluções que
melhor atendam aos anseios do povo brasileiro. E, para tanto, é necessário, antes de
tudo, lembrar, com objetividade, os cenários, nacional e internacional, não só da época
em que o Plano Real foi lançado, mas também o que se seguiu.

II - Os antecedentes

Entre os estudiosos das causas da inflação brasileira, havia um consenso nos idos de
1993/1994: tratava-se de um movimento inercial, decorrente de um mecanismo de gene-
ralizada indexação de preços que se instalara no País ao longo de décadas. Sendo o
objetivo maior de então o de por termo ao processo de crônica depreciação da moeda,
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entendeu-se prioritário acabar com o sistema de indexação. Como as experiências passa-
das de mudança abrupta de sistema monetário não haviam logrado êxito, decidiu-se
implementar o projeto em duas etapas. Na primeira, dar-se-ia a uniformização do critério
de correção. Isto levou-nos a adotar um indexador único, que veio a ser denominado
URV Assim é que, de março a junho de 1994, o Brasil conviveu com duas moedas: a que
tinha curso legal e a indexada. Passados quatro meses, quando os preços relativos já se
haviam presumivelmente ajustado, implementou-se o novo padrão monetário, que teve
como base a própria URV.

No segundo semestre de 1994, consolidou-se a nova moeda. Como ocorre ao tér-
mino de qualquer processo inflacionário, passou a população a ter um maior de poder de
compra. E, de fato, o consumo cresceu, beneficiando inclusive aquelas camadas da popu-
lação de menor poder aquisitivo, que não tinham como proteger-se da erosão inflacioná-
ria. Impunha-se, por conseguinte, ao Governo empossado em 1995 lançar um grande
programa nacional visando ao aumento da produção, já que estavam lançadas as bases
para a ampliação do mercado consumidor. Entretanto, os novos governantes tinham ou-
tros planos. Movidos pelo preconceito contra o setor público e pela fé nos dogmas do
liberalismo econômico, pela crença de que os problemas nacionais poderiam ser resolvi-
dos a partir de meras manipulações da política monetária, de câmbio e dejuros, julgaram
necessário dar prioridade a reformar algumas estruturas do sistemz' vigente.

O alvo prioritário foi a dita reforma patrimonial do Estado. Empenharam-se as auto-
ridades em promover a alteração de diversos dispositivos constitucionais para tornar pos-
sível a privatização de setores estratégicos da economia, tal como comunicações, energia
elétrica, petróleo e mineração. Concomitantemente, valendo-se da circunstância de existir
uma momentânea abundância de capitais no mercado financeiro internacional, estimula-
ram o ingresso de divisas em grandes proporções. Estes haveres financeiros encontravam
no País um ambiente propício à obtenção de um rápido e alto retorno, já que eram
promissoras as perspectivas de aquisição de empresas públicas a baixo custo, e o mercado
financeiro prometia elevadíssimas taxas de juros.

O segundo alvo foi a reestruturação do sistema de produção e comercialização de
bens e serviços, tendo como objetivo a inserção do País na dita economia globalizada.
Abriu-se indiscriminadamente o mercado nacional à competição externa, e, como resulta-
do, o suprimento das necessidades internas passou a depender crescentemente dos agentes
internacionais e das importações. Obviamente, com esta estratégia, tornamo-nos reféns
do volume de divisas disponíveis, pois, a partir de então, qualquer crise cambial poderia
significar crise de abastecimento. Outra conseqüência imediata foi a progressiva
desnacionalização da empresa brasileira.

Finalmente, erigiu-se o equilíbrio das contas públicas em meta essencial a ser
alcançada, pouco importando as conseqüências sociais que dai poderiam advir A lógica
oficial partia da premissa de que a preservação da estabilidade monetária alcançada de-
pendia exclusivamente da eliminação do déficit público, sendo sua causa principal os
gastos com os servidores e as despesas previdenciárias a cargo do Estado. A partir de tal
ótica, é natural que viesse a ser tido, como essencial à manutenção da estabilidade dos
preços, o congelamento das remunerações, a redução dos quadros, a contenção dos
direitos sociais e, sobretudo, o reequacionamento da seguridade social. Seguiram-se en-
tão as reformas administrativa e previdenciária, aprovadas, respectivamente, ao término
do quadriênio anterior e no princípio do atual.

Por preconceito ou compromissos outros, ignorou sistematicamente a equipe
econômica federal os efeitos decorrentes da política de juros altos adotada. Os dados
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oficiais demonstram que, em 1995, o déficit público operacional correspondia a 4,9% do
P18; no mesmo ano, os juros reais líquidos pagos corresponderam a 5,2% do PIB. Em
1998, até o mês de agosto, contabilizou-se um déficit operacional de 7% do PIB, sendo
que aproximadamente 6% do PIB foram pagos a titulo de juros. Não só o déficit cresceu
astronomicamente no período como se vê claramente que o fator determinante desta
rota ascendente foi a gigantesca remuneração atribuída ao capital financeiro.

Neste passo, para enfatizar o argumento, é importante lembrar que, no ano de
1994, houve superávit operacional nas contas públicas da ordem de 1. 1 % do PIB. Os

juros reais líquidos pagos, conquanto elevados, não ultrapassaram a marca dos 3,9% do
PIB.

Em síntese, a gestão econômica do período 95/98 endividou o Estado, tornou-o
dependente de capitais externos voláteis, debilitou o parque produtivo nacional,
desacelerou o consumo e, sobretudo, provocou uma enorme contração do mercado de
trabalho formal, que se traduz pelos elevadíssimos índices de desemprego vigentes no
País.

Não obstante os fatos evidenciarem que o déficit tem sua origem na política mone-
tária, dejuros e câmbio sobrevalorizado, insiste o Governo em reequilibrar as contas públi-
cas pela via da redução dos gastos não financeiros do Tesouro. Esta é a lógica subjacente
e o propósito específico do p1jetu de lei que, supostamente, visa a instituir o —regime
fiscal responsável".

Estas considerações iniciais destinam-se não só a restabelecer a verdade dos fatos
históricos mas também a justificar a necessidade de analisarmos a iniciativa governamen-
tal no plano conceituai e não na especificidade das normas que contempla. Fundamental-
mente, a proposta terá repercussão em três planos da vida nacional: ojurídico, o econômico
e o político. É sob estas três áticas que passaremos a analisá-la.

III - A disciplina constitucional das finanças públicas
no contexto da Federação brasileira

Considerando que a iniciativa governamental, ora sob análise, versa, essencialmen-
te, sobre finanças públicas, impõe-se, antes de tudo, examinar a disciplina constitucional
vigente sobre esta matéria. Esta análise, entretanto, não pode prescindir da prévia identi-
ficação da especificidade do ordenamento em que se insere.

Nos termos do artigo l da Constituição, o Brasil adotou a forma federativa de Esta-
do, vale dizer, adotou uma sistemática de organ ização sociopolítica onde o exercício das
competências próprias do ente soberano é desconcentrada. integram a Federação a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos da Lei
Maior (art. 18).

Tão importante é o princípio federativo entre nós que o constituinte, desde a primei-
ra Carta republicana, erigiu-o em cláusula pétrea, vale dizer não pode ser abolido nem
mesmo por emenda constitucional (art. 60, par. 4, item 1 C.E 1988). E não é sem razão
que o legislador assim dispôs. Não se trata de uma opção teórica ou de mera conveniên-
cia. Tem a ver com a própria essência da democracia representativa que se quer preservar.
O que se pretende é garantir que o poder político nas circunscrições territoriais definidas
como integrantes da Federação seja exercido por mandatários eleitos pelo voto popular.

A repartição espacial de poderes autônomos constitui a essência do estado federal.
A autonomia traduz-se pelo autogoverno nos limites do feixe de competências traçado
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pela Constituição. Como bem sintetizou José Afonso da Silva, "A autonomia federati-
va assenta-se em dois elementos básicos: a) na existência de õrgãos governa-
mentais próprios, isto é, que não dependam dos órgãos federais quanto à
forma de seleção e investidura; e b) na posse de competências exclusivas' (5).

Basicamente, três métodos presidem a distribuição de competências no sistema fe-
derativo, a saber: a) a completa e exaustiva enumeração das competências atribuídas a
cada ente federado; b) a discriminação das competências dos entes federados, com reser-
va dos remanescentes ao ente central; c) a discriminação das competências do ente cen-
tral, cabendo os remanescentes aos entes federados.

Desde os primórdios da República, o Brasil adotou a terceira fórmula, que se expres-
sa no artigo 25 da atual Carta, nos seguintes termos:

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os prin-
cípios desta Constituição.
Parágrafo 1 - São reservados aos Estados as competên-
cias que não lhe sejam vedadas por esta Constituição."

Denominam-se residuais as competências atribuídas aos Estados-membros, e o seu
conteúdo é definido por exclusão porquanto encerra-se na sua esfera de poder tudo
aquilo que não foi expressamente outorgado à União. Esta constatação tem conseqüên-
cias práticas, sobretudo no plano da hermenêutica constitucional. No nosso sistema, inter-
pretar-se-á sempre restritivamente a competência federal, já que a regra básica é caber aos
Estados-membros a generalidade das atribuições inerentes ao Poder.

Há, sem dúvida, uma zona cinzenta, mal definida, e portanto sempre sujeita a espe-
culações exegéticas, que é a obrigação de os Estados observarem os "princípios" inscri-
tos na Carta Magna federal. Isto, entretanto, não invalida a premissa maior do sistema que
é precisamente a de serem os Estados os titulares da competência geral e a União daquela
que lhe foi expressa ou implicitamente delegada.

Dois outros conceitos são de relevância para bem compreender o sistema de repar-
tição de competências consagrado na Constituição vigente.

O primeiro diz respeito à noção de competência legislativa supletiva ou comple-
mentar, exercitável por qualquer ente federado no âmbito material, em principio, reserva-
do à União ou quando se está diante de uma competência comum a ambos (6). Como a
denominação o está a indicar, trata-se de uma faculdade subalterna, que só pode ser
exercida para suplementar ou complementar a competência própria da União, sujeitan-
do-se, sempre, aos ditames e limites por ela fixados. Esta faculdade decorre, implicitamen-
te, do poder residual atribuído aos Estados e ao qual já nos referimos.

O segundo refere-se ao conceito de competência concorrente, hipótese que se
verifica quando mais de um ente federativo está habilitado a legislar, autonomamente,
sobre determinada matéria.

A atual Constituição disciplinou o assunto no artigo 24, do seguinte teor-—
Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:
1- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico
e urbanístico;
II - orçamento;
II - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;

23



V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natu-
reza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artísti-
co, turístico e paisagístico;
VIII - educação, cultura, ensino e desporto;
IX - criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas;
X - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas portado-
ras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantia, direitos e deveres das poli-
cias civis.

O parágrafo primeiro do citado artigo estabelece um limite explícito à competência
da União nos campos acima enumerados:

'Parágrafo 1 - No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais".

A delimitação do campo próprio das normas gerais e, portanto, a definição do limite
da competência da União nesta matéria vem se constituindo em tormentosa questão
desde 1946 quando o conceito foi pela primeira vez introduzido no direito constitucional
brasileiro (art. 5, item XV alínea b C.F 1 946) Nos termos do texto então vigente, cabia à
União "legislar sobre normas gerais de direito financeiro". Segundo José Souto
Maior Borges (7), o dispositivo surgiu '...de emenda apresentada pelo constituin-
te Aliomar Baleeiro, que propunha que fosse incluída na competência
legislativa da União a de legislar sobre direito financeiro. Evidentemente,
colocava-se o problema de compatibilizar essa competência indiscriminada
com as autonomias dos governos locais... .(tendo prevalecido) um disposi-
tivo em que se determinava que a competência da União era restrita às
normas gerais de direito financeiro."

A explicação da origem do instituto, entretanto, não é o suficiente. Impõe-se delimi-
tar conceitualmente os seus contornos pois, como acertadamente observa Paulo Barros
de Carvalho (8), se admitirmos que a Lei Maior conferiu à União poderes para '..... produ-
zir indiscriminadamente regras jurídicas que penetrassem no recinto das
competências outorgadas aos Estados-Membros, ainda que sob o pretexto
de fazê-lo mediante normas gerais, estar-se-ia trincando o postulado fede-
rativo, encarnado, juridicamente, na autonomia recíproca da União e dos
Estados, sob o pálio da Constituição."

A nosso ver, quem melhor discorreu sobre o assunto foi Carvalho Pinto em sua
festejada obra sobre "Normas Gerais de Direito Financeiro"(9). Traçando os con-
tornos do conceito diz: " O sentido do texto não pode dar margem a dúvidas:
a competência federal relativa ao direito financeiro se restringe à simples
função normativa geral, isto é, ao ditame dos princípios genéricos e su-
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periores, cuja natureza ou estruturação sobrepaire às peculiaridades regi-
onais. Não cabe à União descer ao detalhe regulamentar ou transpor os
limites da simples orientação geral da matéria....A atribuição federal só
pode ter, portanto, o alcance normativo genérico já apontado, mesmo
porque entendê-la de outra forma, além de contrariar a génese do precei-
to, de afrontar a categórica imposição do texto, exprimiria quebra do res-
peito à autonomia das entidades locais, incompatível com o regime fede-
rativo estatuído." E, pelas apontadas razões, afirma que a competência legislativa da
União nesta matéria não poderá ir além " ... dos lindes que lhe possam traçar a
capacidade de auto-organização e autogoverno outorgada aos Estados e
Municípios em preceitos constitucionais próprios.."

Como posteriormente observou Rubens Gomes de Souza (10), ...a formulação
de Carvalho Pinto tinha sido esboçada em termos meramente negativos,
pois definia o que não são normas gerais, em vez de ter dado uma
conceituação das normas gerais em si".

Em que pese ser a crítica fundada, até hoje ninguém foi capaz de propor definição
mais precisa. Talvez por esta razão tenha Manoel Gonçalves Ferreira Filho (11), ao comen-
tar o atual texto constitucional, preferido limitar-se a afirmar que: "não é fácil conceituar
normas gerais pelo ângulo positivo. Pode-se afirmar, e corretamente, que
normas gerais são princípios, bases, diretrizes que hão de presidir todo
um subsistema jurídico. Sempre haverá, no entanto, em face dos casos
concretos, dúvida até onde a norma será efetivamente geral, a partir de
onde ela estará particularizando. Mais fácil é determinar o que sejam nor-
mas gerais pelo ângulo negativo. Quer dizer, indicar os caracteres de uma
norma que não é geral; é conseqüentemente específica, particularizante,
complementar."

Examinadas as peculiaridades do sistema constitucional no que diz respeito às esfe-
ras de competência normativa, cumpre-nos, agora, verificar qual é o âmbito material
específico do direito financeiro à luz das disposições constitucionais vigentes.

O capítulo da Constituição que trata especificamente das finanças públicas, em seu
artigo introdutório, versando sobre as respectivas normas gerias, prevê:

"Art. 163 - Lei complementar disporá sobre:
1 - finanças públicas;

II- divida pública externa e interna, incluída a das
autarquias, fundações e demais entidades controladas
pelo poder público;
III - concessão de garantias pelas entidades públicas;
IV - emissão e resgate de títulos da divida pública;
V - fiscalização das instituições financeiras;
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e enti-
dades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
VII - compatibilização das funções das instituições ofici-
ais de crédito da União, resguardadas as características
e condições operacionais plenas das voltadas ao desen-
volvimento regional."
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Como se verifica facilmente, não cuidou o constituinte de sistematizar o conteúdo
da matéria financeira. Não obstante, a leitura abrangente do Capítulo li, do Título IV da
Constituição permite-nos inferir que o direito financeiro compreende as disposições
normativas versando sobre plano plurianual (art. 165, item 1, e par. 9, item 1), diretrizes
orçamentárias (art. 1 65,item II e par. 9, item 1), orçamento anual (art. 165, item III e par 9,
item 1), gestão financeira e patrimonial (arts. 164, par 3, e 165, par 9, item II), instituição
e gestão de fundos (idem), dívida pública (arts. 163, itens II e IV e 164, par 1), concessão
de garantias (art. 163, item III), fiscalização das atividades financeiras e planejamento em
relação àquelas que integram o setor público (art. 163, itens V e Vil), moeda (art. 164
caput e par 2), câmbio (art. 163 item VI), juros (art. 164, par 2, e 192, par 3) e, de um
modo geral, tudo o que consta do art. 192 (sistema financeiro nacional) e repercute,
direta ou indiretamente, sobre as finanças públicas.

Em relação ao tema, cabe ainda outra observação de fundamental importância. A
leitura isolada do artigo 163 poderia levar o intérprete desavisado a supor que todas as
matérias ali contidas podem ou devem ser objeto de tutela por via de lei complementar
Isto, entretanto, não corresponde à sistemática constitucional positiva, pois grande parte
das matérias versadas nos itens II, III e 1V do indigitado artigo são de competência privativa
do Senado Federal, nos termos do artigo 52 da Carta Magna, verbis:

'Art. 52 - Compete privativamente ao Senado Federal:

V - autorizar operações externas de natureza financei-
ra, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral, dos Territórios e dos Municípios;
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, li-
mites globais para o montante da dívida consolidada
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios;
VII - dispor sobre limites globais e condições para as
operações de crédito externo e interno da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo poder
público federal;
VII - dispor sobre limites e condições para a concessão
de garantia da União em operações de crédito externo
e interno;
VIII - estabelecer limites globais e condições para o mon-
tante da divida mobiliária dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios."

De todo o exposto, conclui-se que a lei complementar federal a que se refere o
artigo 163 da Constituição poderá: (a) regulamentar exaustivamente toda a matéria de
finanças públicas referente à esfera federal de Governo; (b) deverá cingir-se à fixação de
normas gerais no que diz respeito ao direito aplicável aos demais entes federais; e (c) em,
qualquer hipótese, estará adstrita a respeitar a competência privativa do Senado, tal como
descrita no artigo 52, itens V a VIII.

Finalmente, examinada a doutrina sobre a conceituação de "normas gerais" e
visto o contexto em que está inserida, parece-nos lícito admitir que a expressão indica
estar a União habilitada, no tocante aos demais entes federados, a legislar tão somente no

-
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que diz respeito à definição, conceituação, delimitação e explicitação das categoriasjurídi-
cas e institutos próprios do direito financeiro e constantes, explícita ou implicitamente, da
Constituição Federal. Tudo o mais cai no campo da normatização específica, vale dizer, no
âmbito da competência legislativa específica dos entes federados. Esta conclusão, eviden-
temente, não é extensiva aos ramos do direito financeiro que, por expressa disposição
constitucional, estão no domínio reservado da União, tal como moeda (art. 22, item VI),
crédito e câmbio (art. 22 item Vil), sistema financeiro nacional (art. 192), bem como aque-
les que se inserem no campo reservado ao Senado Federal. Registre-se que o texto cons-
titucional vigente facilitou sobremaneira a identificação do que deva ser objeto de "norma
geral", com eficácia nacional, ao estatuir no parágrafo 9 do art. 165:

65 .........................................................................
§ 9 - Cabe à lei complementar:

- dispor sobre o exercício financeiro, a vigéncia, os
prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II- estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial
da administração indireta, bem como a direta e institui-
ção e funcionamento de fundos."

Delineado o contexto normativo-constitucional que rege a matéria, passemos à aná-
lise do conteúdo da proposta do ponto de vista da sua juridicidade.

IV - A compatibilidade das normas contidas no projeto
de lei de responsabilidade fiscal com as competências
constitucionalmente atribuídas à União em matéria de
finanças públicas.

Tendo as íinancas públicas por objeto a atividade econômica do Estado "tendente
a afetar bens à satisfação de necessidades que lhe são confiadas" (12),
segue-se que o direito financeiro é o ramo do direito que compreende 'o ordenamento
jurídico total das atividades financeiras do Estado, as quais compreendem
a receita, a despesa, o orçamento a dívida e o crédito públicos".(] 3)

Partindo deste horizonte, consagrado pela doutrina, e tendo em conta asjá expos-
tas limitações que se impõem á União nesta matéria, averiguemos em que medida a
proposição normativa é compatível com o ordenamento maior.

O projeto sob análise divide-se em nove títulos versando, respectivamente, sobre:
- disposições preliminares;
- gestão fiscal responsável;
- transparência da gestão fiscal;
- dívida pública;
- concessão de garantias;
- inter-relacionamento entre os entes da federação;
- inter-relacionamento entre finanças públicas e privadas; e
- disposições finais e transitórias.

Título l

De início, a primeira observação que cabe fazer diz respeito à abrangência do proje-
to. Como já tivemos ocasião de expor, considerando a sistemática adotada pela Constitui-
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ção, seria necessário que o texto instituindo "as normas gerais" sobre finanças públicas
contemplasse, de forma unitária e compreensiva, toda a matéria que é própria a este
ramo do direito. Vejamos a lição da doutrina a respeito:

"AS normas gerais a serem reguladas por lei complemen-
tar, segundo a regra constitucional, deverão dispor so-
bre finanças públicas, divida pública, externa e interna,
concessão de garantias, emissão e resgate da divida pú-
blica, fiscalização das instituições financeiras, operações
de câmbio, compatibilização das funções das institui-
ções de crédito e competência para emissão de moe-
da"(] 4).

Entretanto, já no título introdutório, vê-se que os autores se dispuseram a disciplinar
apenas um aspecto da temática, ou seja aquilo que resolveram denominar de "gestão
financeira responsável". É o que se depreende do teor do parágrafo 2 do artigo 3,
verbis-

-ART. 3.........................................................................
§ 2 - Ressalvadas as definições estabelecidas em seus

preceitos, esta Lei Complementar utiliza conceitos, in-
clusive as classificações orçamentárias e contábeis,
adotados pela lei complementar de que trata o parágra-
fo 9 do art. 165 da Constituição Federal."

Ora, esta omissão já seria o suficiente para viciar, por completo, a iniciativa, posto
que não há como conceber-se a tutela de uma suposta "gestão fiscal responsável"
dissociada do todo que a matéria financeira compreende, inclusive e notadamente, dos
aspectos monetários, dejuros e de câmbio que, como é notório, afetam hoje mais do que
qualquer outro fenômeno o equilíbrio das contas públicas. E não se diga que a vigente Lei
4.320/64 supre esta lacuna, porquanto ela foi concebida num contexto completamente
diferente, onde as condicionantes e limitações ora impostas ao gestor das finanças públi-
cas inexistiam.

Na verdade, o autêntico propósito da iniciativa é o de limitar o campo de atuação,
política e administrativa, dos agentes responsáveis pelo erário, constrangendo-lhes inicia-
tivas e o recurso a mecanismos de que poderiam legitimamente lançar mão. Parece, ou-
trossim, desnecessário enfatizar que a limitação do endividamento, este sim o fim último
visado, poderia ser alcançado com outros mecanismos, constitucionalmente previstos,
não sendo esta a sede normativa própria para tal finalidade. Pode-se, portanto, de início,
afirmar que a "ratio legis" contém um vício de origem, cuja conseqüência prática é avan-
çar-se, ilegitimamente, na esfera de discricionariedade reservada aos entes federados.

A segunda observação preliminar diz respeito ao intuito penalizante que move os
responsáveis pela iniciativa. Isto fica claro com a simples leitura do art. 4, verbis-—

Art. 4 - A inobservância do disposto nesta Lei Comple-
mentar importará em crime de responsabilidade ou
crime contra as finanças públicas, na forma do disposto
na legislação pertinente."

A impropriedade da inserção de um dispositivo desta natureza num diploma versan-
do sobre finanças públicas dispensa maiores comentários. De resto, ele é inócuo em face
do princípio inscrito na Lei Maior segundo o qual "não há crime sem lei anterior que
o defina, nem pena sem prévia cominação legal (art.. 5, item XXXIX, C.F.)."
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A terceira observação preliminar tem a ver com a qualificação de responsável"
que se acrescenta à idéia de "gestão financeira". Pelo menos juridicamente, é despro-
vido de qualquer sentido disciplinar-se o que seja administrativamente "responsável".
Cabe à lei, isto sim, definir objetivamente os conceitos, institutos, direitos e deveres. Qual-
quer desvio de conduta será tido por ilegal e ensejará, como conseqüência, a
responsabilização do culpado. Certamente, terá sido o espírito penalizante a que já nos
referimos o responsável por mais esta aberração conceitual.

A análise que segue evidenciará que o projeto não tem qualquer pertinência com
aquilo que seria o seu destino constitucional, ou seja instituir um sistema nacional de
normas gerais de direito financeiro. O que indisfarçavelmente se pretende é dar contor-
nos jurídicos e coativos, para todos os entes da Federação, a uma política econômica
centrada exclusivamente no fenômeno financeiro. E para alcançar este desiderato, afasta-
se o projeto completamente do núcleo material que deveria disciplinar.

Título li

Versa o titulo II especificamente sobre a "gestão fiscal responsável das finan-
ças públicas" e, mais uma vez, agredindo a razão e a boa técnica legislativa, passa a
definir o conceito a partir da sua finalidade. É o que se constata a partir da leitura do art. 5:

"Art. 5 - A gestão fiscal responsável das finanças públi-
cas terá por finalidade o fortalecimento das condições
essenciais à estabilidade dos preços e ao crescimento
económico sustentável e, conseqüentemente, à geração
de emprego e renda e ao bem-estar social."

Ac tratar dos princípios norteadores "da gestão fiscal responsável" (art. 6), fica
evidente que o intuito da iniciativa é, fundamentalmente, o de limitar o dispêndio estatal,
em especial no tocante aos gatos com pessoal e previdência, e o acesso ás operações de
crédito. Como se verá a no curso desta exposição, nem mesmo houve a preocupação de
estatuir normas gerais sobre a gestão fiscal.

Ao mencionar como prioridade a adoção de uma "política tributária previ-
sível e estável"(art. 6, itemV), fica também clara a aversão às políticas que dão
prioridade à arrecadação como meio de alcançar o equilíbrio fiscal e/ou promover a
desconcentração da renda e da riqueza.

Os conceitos expendidos nos diversos itens do art. 6 são, além de tudo imprecisos,
vagos e de pouca valia para o correto enquadramento jurídico da matéria financeira.

No afã de legitimar práticas do passado recente, realizadas ao arrepio do texto cons-
titucional mas em consonância com a política de monitorar e controlar as finanças estadu-
ais, os autores do projeto fizeram nele inserir um dispositivo que contraria frontalmente o
preceituado no item III do artigo 167 da Constituição. Trata-se do parágrafo 2 do art. 11
do Projeto. De resto, esta norma tem endereço certo: o Estado de Minas Gerais. Com
efeito, como vem sendo reiteradamente explicado pela atual administração, o montante
da dívida mobiliária refinanciada, novada em dívida contratual, excedeu, em muito, ao
limite previsto no item III do artigo 167 da Constituição que veda qualquer operação de
crédito cujo montante exceda às despesas de capital, salvo expressa autorização da As-
sembléia, aprovada por maioria absoluta. O negócio realizado em 1998 entre a União e o
Estado de Minas Gerais não atendeu nem a um nem ao outro requisito. Portanto está
eivado de vicio de origem, o que o torna passível de ser declarado nulo. Assim é que
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julgaram por bem os autores do projeto inserir norma interpretativa do texto constitucio-
nal para, desta forma, procurar legitimar o ilícito. Diz o parágrafo 1 do artigo 11 do
Projeto que, para os efeitos dos limites contemplados na norma constitucional, conside-
rar-se-á "o montante das despesas de capital nele efetivamente realizadas e o montante de
crédito nele efetivamente ingressados." Fora esta a correta leitura do texto constitucional,
haveria amparo para a operação já que o negócio, tendo a natureza de novação, não
ensejou, em última análise, o ingresso de novos recursos.

Trata-se, entretanto, de formulação inócua porquanto não é dado ao legislador
infraconstitucional restringir, via norma interpretativa, o alcance do preceituado na Lei
Maior.

No artigo 8, deparamo-nos com uma gritante inconstitucionalidade na medida em
que se pretende fixar os limites para a realização de operações de crédito e da dívida
pública, bem como a concessão de garantias, a uma " d'razão ou proporção matemá-
tica incidente sobre o montante da receita tributária disponível.' Estamos aí
diante de uma hipótese normativa que a Lei Fundamental define como sendo de compe-
tência privativa do Senado (art. 52, itens VI, VII, VIII e IX), não sendo dado, portanto, à lei
complementar invadir este campo.

Ao que tudo indica os autores da iniciativa leram o texto constitucional ás avessas
pois entenderam ser a competência do Senado, nesta área, supletiva de uma autoridade
que vislumbraram pertencer originariamente à lei complementar federal. É o que se
depreende da leitura do parágrafo único do artigo 8:

"ArtS ............................................... ...................................
Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no caput,
poderão ser fixados, mediante lei federal, estadual ou
municipal, ou resolução do Senado Federal, conforme o
caso, limites suplementares, estabelecidos com base
em outras variáveis fiscais ou macroeconômicas".

Pretende-se, ainda, que o dito referencial matemático, impropriamente tomado
para fixar os limites de operação de crédito, seja adotado para conter os gastos de dura-
ção continuada, ou seja as despesas de pessoal e outras de custeio. No tocante à última -
despesas de custeio outras que não de pessoal - não há fundamento constitucional para
que o dispositivo legal condicione, em termos percentuais, o montante do dispêndio. No
tocante á primeira, há expresso mandamento, a partir da Emenda 19/98, que deu nova
redação ao artigo 169. Este aspecto merece apreciação destacada, inclusive por dedicar-
lhe o projeto toda uma subseção (arts. 26 e 27).

Prevê o texto da Constituição (art. 69) que' a despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar." Portanto, o
que cabe ao legislador federal é: determinar o referencial e estabelecer o teto. Nada mais.

A proposta executiva começa por extrapolar ao fixar quantitativos máximos por
Poder. Assim é que a União só estaria habilitada a gastar os seguintes percentuais da sua
receita tributária disponível: Poder Legislativo e Tribunal de Contas 3%; Poder Judiciário
7%; M.P 1% ;t ransferências constitucionais para custear serviços e pessoal no DF 3%;
Poder Executivo, incluindo autarquias, fundações públicas e empresas estatais que rece-
bam recursos do tesouro 46%. Os Estados estariam sujeitos aos seguintes limites: Poder
Legislativo e Tribunal de Contas 3%; Poder Judiciário 7%; Ministério Público 2%, Poder
Executivo, incluindo autarquias, fundações públicas e empresas estatais que recebam re-
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cursos do Tesouro, 68%. Os Municípios sujeitar-se-iam aos seguintes limites: Poder Legislativo
e Tribunal de Contas 5% e Poder Executivo 65%, incluindo autarquias, fundações públicas
e empresas estatais que recebam recursos do Tesouro.

Considere-se ainda que, no caso dos Poderes Legislativo e Judiciário, os percentuais
indicados poderão incidir sobre o produto da arrecadação dos tributos, deduzidas as
transferências obrigatórias, se o montante resultar inferior àquele calculado a partir da
incidência sobre a receita disponível.

A toda evidência, pretende-se revogar, por dispositivo infraconstitucional, a autono-
mia financeira dos Poderes.

E não é só. Cria-se um sub-teto de gasto com pessoal , denominado "limite
prudencial", correspondente a 90% do montante apurado segundo os parâmetros aci-
ma indicados, e que deverá prevalecer em qualquer caso. Isto, ao arrepio da previsão
contida na Lei Maior

Obviamente, o que se quer, neste particular, é invadir a seara de competência pró-
pria da lei de diretrizes orçamentárias, fato que agride a letra e o espírito da Constituição.

De tudo o mais estarrecedor é o fato de prever-se que os tetos incidirão "em cada
trimestre, relativamente a períodos anuais, considerados os montantes da
despesa realizada no trimestre e nos três trimestres imediatamente anteri-
ores, bem como a receita tributária disponível correspondente ao período
anual" i art. 26, par. 5, item III).

Já não é apenas a autonomia da lei de diretrizes orçamentárias que se agride. É a
própria idéia de execução orçamentária autônoma.

Equipara-se a operação financeira o recebimento antecipado de tributo, vedando-se
a prática( art. 14, iem 1, alínea a). Como se sabe, este é um expediente de que se têm
valido as administrações fazendárias para cobrir eventuais déficits de caixa. Nada indica
que este negócio jurídico tenha a natureza de operação de crédito e possa, por conse-
guinte, ser disciplinado no âmbito de uma lei sobre normas gerais de direito financeiro.

O diploma, como se vem demonstrando, visa, sobretudo, a contenção dos dispên-
dios estatais. Neste sentido, dedica-se uma série de artigos tendentes a dificultar ou impos-
sibilitar o aumento de despesa e, quando isto é inevitável, exige-se a adoção de imediata
medida compensatória. Neste contexto, há preceito que certamente acarretará grande
insegurança nas relações jurídicas encetadas com o Estado. Trata-se do art. 22 caput que
declara 'viciado por nulidade absoluta o ato que acarretar um aumento
estimado na despesa ou uma redução estimada na receita, por um período
superior a três exercícios financeiros, exceto se os respectivos efeitos fo-
rem integralmente compensados por uma redução estimada de outras des-
pesas ou por um aumento estimado da receita, ou ambos, expressamente
identificados na lei de diretrizes orçamentárias". Ora, o particular não tem con-
dição de saber o estado preciso das finanças do ente público com quem contrata, e caso
venha a ser argüido este dispositivo para justificar o não cumprimento de obrigação,
certamente será invocado, pela outra parte, o princípio constitucional da responsabilida-
de objetiva do Estado (art. 37, parágrafo 6).

Ainda com relação a este tópico é temerária a disposição contida na subseção que
trata "Das condições para a elevação das despesas relativas à Seguridade
Social", em cujo parágrafo 2 do artigo 22 se declara que "serão compensados, nos
termos do disposto no art. 22, os efeitos financeiros de todo e qualquer
ato que acarrete um aumento estimado da despesa a que se refere o parã-
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grafo anterior, ainda que por um período inferior a três exercidos". Assim,
por exemplo, a decisão judicial que reconheça direito a prestação da seguridade terá que
ensejar, ou bem um aumento da contribuição, ou então um corte de despesa em mon-
tante equivalente. Pelas recentes decisões do S.T.f vê-se que há um limite ao aumento da
carga impositiva pois, quando chega a níveis confiscatórios, é repelido. Por outro lado, os
cortes nas despesas também têm limites materiais, que, uma vez ultrapassados, compro-
metem a prestação de serviços essenciais.

Não obstante todas estas restrições, quando se trata de despesa financeira, trata o
projeto de dispensar-lhe tratamento especial, declarando textualmente ser "dispensável
a compensação do aumento da despesa com o serviço da dívida" (art. 22,
parágrafo 5). É a explícita opção pela política monetária que exige prioridade absoluta
para com os compromissos de índole financeira.

O preconceito contra o setor público chega até mesmo aos critérios definidores das
instituições onde serão feitos os depósitos das disponibilidades de caixa dos tesouros. Mais
uma vez o texto contraria a Constituição que, neste particular, determina sejam "as dis-
ponibilidades de caixa da União depositadas no Banco Central e as dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos õrgãos ou entidades do
poder público e das empresas por ele controladas, em instituições finan-
ceiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei." (art. 164, par. 3). A inicia-
tiva governamental restringe-se a dizer que "as disponibilidades de caixa dos en-
tes da Federação serão depositadas em instituições financeiras habilita-
das", abrindo assim margem a que se dê prioridade ao sistema bancário privado.

Perseguindo no propósito de restringir as disponibilidades de Estados e Municípios,
veda-se a aplicação dos recursos vinculados aos regimes providenciarias em títulos da
dívida estadual e municipal, bem assim o investimento em títulos das empresas por eles
controladas (art. 29, par. 2, item II, alínea a). A União mereceu tratamento mais favorecido
porquanto não se subordina às exigências. Há, neste particular, manifesta infringência ao
princípio da isonomia de tratamento entre os entes federados.

As operações de crédito por antecipação da receita ficam limitadas ao exercício
financeiro no qual foram concretizadas (art. 30). Estados e Municípios só poderão realizá-
las com a instituição financeira depositária das disponibilidades de caixa, ficando estas
como garantia da solvência do débito. Além do mais, exige-se prévia e expressa anuência
do Banco Central, que passa a ter, por conseguinte, poder de veto sobre a decisão do
Senado. Esta inversão de valores, obviamente não tem guarida constitucional.

Coerentemente com a visão de Estado unitário que o projeto encampa, dedica-se
um capítulo "às normas próprias de cada ente da federação" (arts. 32 a 34).
Como a preocupação é enquadrar as administrações estaduais e municipais nos postula-
dos da política monetária federal, e não institucionalizar normas gerais sobre finanças
públicas, declara-se estarem os entes federados adstritos a incorporarem as normas relati-
vas à "gestão fiscal responsável", inclusive anexando aos projetos de plano plurianual
e de diretrizes orçamentárias, respectivamente, metas de estratégia fiscal e de política fiscal
compatíveis com os postulados da iniciativa ora analisada.

Em capítulo próprio, o Projeto trata das medidas a serem adotadas quando ocorre-
rem "desvios fiscais', isto é quando houver "afastamento temporário em rela-
ção às normas gerais e próprias da gestão fiscal responsável" (art. 35 e segts.).
Em se tratado de operação de crédito contratada em desacordo com os preceitos, cance-
la-se o negócio com a imediata devolução da importância ou, alternativamente, constitui-

-

-
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se reserva para ressarcimento. Enquanto a restituição não for efetivada, fica o ente federado
proibido de tomar qualquer empréstimo, bem como receber qualquer transferência de
outro ente público.

O texto parte do pressuposto de que a culpa, em tais hipóteses, cabe sempre a
quem recebeu o numerário, impondo-lhe sanções automáticas. As draconianas penalida-
des impostas, não ao agente responsável, mas ao ente estatal, podem resultar no compro-
metimento do serviço público. É, no mínimo, duvidoso que a ordem jurídica possa abri-
gar tão draconiana disposição.

Mais grave ainda, no tocante às suas repercussões, são as previsões relativas à "re-
dução da dívida consolidada excedente aos limites." (art. 37 e sgts). Toma-se
como período de aferição o trimestre civil e determina-se que a redução seja alcançada
em dois trimestres, sob pena de: a) ficar o ente federativo impossibilitado de tomar em-
préstimo; e b) serem as suas disponibilidades de caixa transferidos para o Banco Central
ou entidade financeira por ela indicada, cabendo à autarquia o monitoramento das res-
pectivas finanças.

Estamos aí diante de uma autêntica hipótese de intervenção não prevista nos arti-
gos 34 e 35 da Constituição, com a agravante de ser delegado ao Banco Central - uma
mera autarquia federal - competência que não lhe é própria.

Nesse passo, convém lembrar que o maior responsável pelo crescimento das dívidas
estaduais e municipais tem sido a política de juros, sobre a qual estes entes não têm
qualquer ingerência e a respeito da qual o projeto é omisso. Revela-se assim mais uma vez
o propósito de criar-se um mecanismo que centralize no Executivo federal a condução das
finanças dos entes federados, sujeitando-as às prioridades e diretrizes centrais. Parece
desnecessário enfatizar a absoluta falta de amparo constitucional para este tipo de previ-
são.

No tocante às despesas de pessoal, caso sejam ultrapassados os limites já referidos,
sob pena de suspensão dos repasses, deverá cada ente e cada Poder adotar as seguintes
medidas: a) reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargos comissionados; b) exo-
nerar os servidores não estáveis; c) exonerar os servidores estáveis; d) reduzir ajornada de
trabalho com a correspondente redução salarial; e e) desativar e/ou extinguir órgãos.

Considerando que a maioria dos Estados ainda não conseguiu adequar-se aos limi-
tes da hoje vigente Lei Camata, sendo isto, de resto, cada vez mais difícil num clima de
recessão como o que vivemos, o mais provável é que com a eventual entrada em vigor
do diploma sob análise se dê um completo colapso do serviço público.

Por derradeiro, ainda relativamente ao aspecto abordado, não parece que as nor-
mas de flexibilização dos critérios adotados sejam suficientes para compensar os efeitos
adversos do preconizado (arts. 46 a 55). Mencione-se ainda que, nos doze meses seguin-
tes à da:a da entrada em vigor da Resolução do Senado 'que fixar novos limites
globais, máximos e prudenciais, da divida consolidada de cada esfera de
governo", deverão os entes federais neles enquadrar-se, sob pena de incidirem nas san-
ções previstas. Considerando que a Mensagem do Presidente para este fim levará "em
conta os objetivos do programa nacional de estabilidade fiscal, inclusive
para estabilizar, a médio e longo prazos, a dívida pública agregada das
três esfera de governo em relação ao Produto Interno Bruto do Pais", é licito
supor que haverá uma contração dos montantes, alcançando atos jurídicos consolidados
e, por conseguinte, com violação ao preceituado no item XXXVI do artigo 5 da Consti-
tuição.
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Os títulos subseqüentes, pelo menos do ponto de vista constitucional, não parecem
ter a mesma relevância. Merece entretanto especial destaque a posição que se reserva ao
Banco Central, notadamente por estar subtraído à generalidade das normas pertinentes
ao endividamento. Chega-se ao ponto de estipular que "as dívidas do Banco Cen-
tral do Brasil não serão computadas como dívida da União para efeito de
observância dos limites aplicados a quaisquer dívidas, inclusive externa e
mobiliária, desta esfera de governo." (art. 61, par. 3). O que se quer, evidentemen-
te, é deixar a autarquia livre para exercitar irrestritamente a atribuição de que trata o
parágrafo 2 do artigo 164, verbis: "O Banco Central poderá comprar e vender
títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta
de moeda ou a taxa de juros." Ou seja, o endividamento e os encargos com o
pagamento de juros estão fora do controle das disposições da lei complementar que
deveria dispor sobre as finanças públicas da Nação.

V - Os aspectos econômicos

O projeto de lei complementar que ora se submete ao Congresso Nacional tem
finalidade outra que não a de instituir normas gerais de direito financeiro. Isto já foi sufici-
entemente evidenciado pela análisejurídica do texto. Na sua essência, o texto almeja dar
contornos jurídicos, e portanto de coatividade, a uma determinada política monetária,
condicionante da política econômica que se desenha para o País.

Partindo do princípio de que o déficit fiscal é a única ameaça à estabilidade monetá-
ria, e que o fenômeno decorre, exclusivamente, do descontrole dos gastos com pessoal e
outros de custeio, bem como do endividamento dos erários dos três níveis de governo,
resolveram os autores da proposta adotar critérios limitativos rígidos, não só para evitar
assunção de novos encargos, mas também para garantir que a exposição do setor públi-
co volte a um patamar julgado prudente. O critério básico adotado para este fim toma
como parâmetro "proporções matemáticas incidentes sobre o montante da
receita tributária disponível".

Coerentemente com o pressuposto básico da proposta, as políticas monetária, de
juros e de câmbio não sofrem qualquer disciplina normativa, cabendo ao governo federal
fixá-las discricionariamente, por ato administrativo.

A iniciativa coincide com a proclamada intenção de introduzir no País a chamada
"política de metas inflacionárias" (inflation targeting) após o retumbante colapso
da "âncora cambial", que fez com que a dívida líquida desse um salto de RS 1 53. 163
bilhões para RS 388.667 bilhões em pouco mais de quatro anos, e isto apesar da agressiva
política de privatização, responsável pelo malbaratamento do patrimônio público, que os
juros alcançassem níveis estratosféricos, obrigando o Tesouro a despender, só no ano de
1998, mais de R$ 55 bilhões com o seu passivo financeiro, que o desemprego nas gran-
des cidades tenha chegado ao alarmante nível de 20%, que a balança comercial caísse
de um superávit de R$ 10 bilhões em 1994 para um saldo negativo acumulado neste ano
de RS 616 milhões e, finalmente, que, após anos de retração, chegássemos ao crescimen-
to negativo do PIB. A prudência e o bom senso recomendam que, pelo menos, haja um
controle político eficiente sobre esta nova experiência, de tal sorte a evitar o aprofundamento
do caos. Isto, entretanto, não está nas cogitações do Governo federal, que insiste em ter
carta branca para continuar na mesma trilha, embora recorrendo a outros meios.
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Considerando existir uma estreita vinculação entre as anunciadas prioridades fede-
rais e o projeto de "lei de responsabilidade fiscal", convém recorrer aos estudiosos
do tema para bem situar o que seja esta política de metas inflacionarias. A definição
proposta por duas das maiores autoridades sobre o assunto - Frederic S. Mishkin e Adam
S. Posen - identificam-na como uma 'estratégia de condução da política monetá-
ria envolvendo o prévio anúncio de metas inflacionárias de médio prazo,
assumindo as autoridades da área o compromisso de implementá-las no
tempo estimado"(] 5).

Não há ainda consenso doutrinário com relação à fórmula, entendendo alguns crí-
ticos que o compromisso não deve vincular-se ao desempenho da inflação, mas sim a
uma "meta de crescimento da renda", por permitir ao país "manter uma política
monetária independente" (16).

Seja como for, destacam os economistas que o mecanismo envolve a adoção de
algumas opções básicas, cuja conotação política é indiscutível, a saber:

-	a definição quantitativa do nível inflacionaria a ser perseguido;
-	os critérios de mensuração do nível inflacionaria,-
-	a publicidade sobre a condução da política monetária;
-	a escolha da banda de variação inflacionaria,-
-	os limites de flexibilidade do sistema;
-	o horizonte temporal dos níveis inflacionários;
-	a definição de responsabilidades pela condução da política.
A relevância social e econômica dos temas ligados à implementação de uma política

de metas inflacionarias exige, num Estado de Direito Democrático, além do devido
enquadramento normativo, a efetivação de um rígido controle político, sob pena de ver-
mos as diretrizes gerais de governo serem traçadas e implementadas por burocratas des-
providos de qualquer responsabilidade para com a cidadania. Curiosamente, é precisa-
mente isto que o projeto trata de evitar, limitando-se, como visto, a cercear os gastos e o
endividamento dos entes federados. Se for aprovado na sua redação original, as finanças
dos Estados, dos Municípios e da própria União acabarão sendo tuteladas por critérios e
conveniências episódicas e arbitrárias dos agentes administrativos do Banco Central.

Neste passo, é bom lembrar que as experiências havidas com a implementação da
política de metas inflacionarias - Nova Zelândia, Canadá, Grã-Bretanha e Alemanha -
ocorreram em países que adotam a forma parlamentar de governo, portanto onde os
Ministros são politicamente responsáveis perante o Legislativo.

Na Nova Zelândia, país cuja legislação serviu de paradigma ao Projeto de Lei Com-
plementar ( Fiscal Responsibility Act de 1994), a idéia de gestão fiscal responsável está
associada à obrigação de o Ministro da Fazenda relatar, periodicamente, ao Parlamento a
compatibilidade da política fiscal executada com os princípios inscritos na lei; de publicar,
até três meses antes do início do ano fiscal, um relatório contendo os objetivos de longo
prazo da política fiscal, suas prioridades e estratégias para o ano e suas intenções para os
próximos dois anos; de comprovar a compatibilidade do orçamento com a política fiscal,
fazendo projeções para até dez anos; de relatar ao final de cada ano a execução fiscal; e
de publicar, antes de cada eleição geral um relatório prospectivo para os próximos três
anos.

Para caracterizara responsabilidade política, exige-se que todos os relatórios sejam acom-
panhados de uma declaração, firmada pelo Ministro e pelo Secretário do Tesouro, atestando a
veracidade das informações.
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Neste país, em que pese ser adotada a forma unitária de Estado, a legislação não
desce às minúcias do Projeto apresentado ao Congresso Nacional, limitando-se a delinear
as linhas mestras da política fiscal, os seus objetivos, os deveres e ônus dos agentes políti-
cos. Na verdade, apenas explicita o conteúdo da responsabilidade a que se sujeita o titular
da Fazenda perante o Parlamento. Nada de comparável, portanto, ao modelo que se
quer entre nós implementar.

O projeto econômico que se desenha para o Brasil, do qual é parte a iniciativa ora
sob exame, supõe um modelo de financiamento centrado na captação de recursos exter-
nos e a inserção acelerada, indiscriminada e a qualquer custo da sua cadeia produtiva no
processo globalizante. Destas prioridades decorrem o descontrole dos juros, a retração do
mercado consumidor, a queda da arrecadação tributária, os déflcits fiscais, a vertiginosa
ascensão do desemprego e, sobretudo, a vulnerabilidade financeira, ensejadora da crise
cambial que obrigou o Governo a recorrer ao Fundo Monetário Internacional.

Não podemos ignorar o fato de que os núcleos de poder mundial trabalham inces-
santemente no sentido da construção de uma ordem supranacional capaz de proteger e
preservar os seus interesses. Neste sentido, é elucidativo o relatório apresentado pelos
Ministros da Fazenda dos países integrantes do G7, após a reunião havida em Colônia no
mês de junho passado:

"Nesta economia global crescentemente integrada, na
qual a formulação de políticas ainda cabe principal-
mente aos estados soberanos, nosso desafio é o de pro-
mover a estabilidade financeira global, atuando nacio-
nalmente e por intermédio do incremento da coopera-
ção internacional. Todos os países, juntamente com as
organizações financeiras internacionais, assim como o
setor financeiro privado, precisam compartilhar desta
responsabilidade comum.
Acordamos em adotar medidas para incrementar a efi-
cácia do FMI e das instituições financeiras internacio-
nais, inclusive para:
a) alcançar um monitoramento mais eficiente dos com-
promissos de políticas, não só enquanto estiverem pen-
dentes empréstimos, mas também após o término do
programa de condicionantes, a fim de reforçar os incen-
tivos ao bom desempenho
Os países classificados como mercados emergentes pre-
cisam adotar políticas macroeconômicas responsáveis,
inclusive no tocante à estabilidade do regime de cãm-
bio e políticas fiscais prudentes. Eles devem aderir aos
princípios saudáveis de administração da dívida."

O núcleo dos nossos problemas difere radicalmente das preocupações dominantes
nos países onde estas formulações foram feitas. Por isto, as soluções e prioridades tam-
bém devem ser diferentes. O nível de concentração de renda e riqueza entre nós é prati-
camente o dobro daquele encontrado nos países mais avançados. Consequentemente,
temos que dar prioridade a reformas estruturais que incorporem crescentes camadas
populacionais ao mercado de consumo. Qualquer estratégia voltada para o modelo ex-
portador inevitavelmente agravará as disparidades, impedindo o verdadeiro desenvolvi-
mento. Só uma política fiscal expansiva será capaz de financiar e sustentar um modelo de
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crescimento que atenda aos interesses nacionais. Em 1994, os Estados deviam cerca de
R$ 53 bilhões; hoje, grande parte deles, tendo renegociado as suas dívidas a juros fixos,
devem mais de R$ 150 bilhões. As restrições orçamentárias, além de impossíveis de serem
concretizadas no ritmo pretendido, não serão capazes de resgatar a dívida. Que o exemplo da
Nova Zelândia sirva também para medir as conseqüências. Após quase dez anos de políticas
monetárias restritivas, amargam uma divida externa que monta a 103.6% do PIB.

A prioridade, hoje, é formularmos uma estratégia própria, que leve em conta os
interesses vitais da sobrevivência nacional.

VI - A questão política

Mais do que nunca, impõe-se a conscientização da Nação, a mobilização de forças
para evitar que o projeto antinacional em curso avance até chegar ao ponto da
irreversibilidade. O que está em jogo não é o destino de uma mera proposta política, uma
prioridade econômica ou uma opção governamental. Trata-se da própria sobrevivência
do País enquanto Nação soberana, do exercício da democracia no seu verdadeiro senti-
do, da defesa das nossas riquezas e do nosso patrimônio, da autonomia de Estados e
Municípios contra as pretensões hegemônicas de um poder central que cada vez mais se
afasta do povo a quem deveria servir, do mínimo ético que se quer ver respeitado no
relacionamento humano, da preservação de conquistas sociais e, sobretudo, da possibili-
dade de continuarmos trabalhando pela construção de uma sociedade mais justa e prós-
pera.

É lamentável que tenhamos que concluir esta fala registrando o mais agressivo dos
preceitos contidos nesta proposta, que ora se submete ao Congresso Nacional. Mas não é
possível deixar de fazê-lo pelo sentido emblemático que tem, . por tudo o que representa
de agressivo e preconceituoso contra as instituições públicas deste País. Trata-se do precei-
tuado no art. 93, parágrafo 1, item I, que reza t.extualmente:

§ 1 - No caso de operação de crédito externa, a União
somente prestará garantia a ente da Federação que, além
do previsto no caput:
1 - apresente avaliação de risco de crédito, classificadas
pelas empresas privadas a que se refere o art. 72, que,
dentre outros, deverá tomar por base as informações
divulgadas nos relatórios, declarações e demais instrumen-
tos previstos nesta Lei Complementar."

Isto é a suprema consagração do pouco caso que se faz das instituições públicas
deste País, do descrédito em que se tem o Estado brasileiro, do menosprezo por tudo o
que é estatal, inclusive no plano da União. As próprias autoridades federais só julgam
merecer fé as agências privadas de avaliação de risco!

Resta o consolo de tamanha aberração partir de um Governo que nenhum compro-
misso tem com i.)5 interesses da nacionalidade. De qualquer forma, é uma prova cabal da
necessidade a que nos referimos anteriormente de a Nação retomar as rédeas do seu
destino e exigir respeito à nossa dignidade.

(1) Exposição de Motivos Interministerial que acompanha a Mensagem do Presidente.
(2) idem
(3) idem
(4) idem
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(5) Curso de Direito Constitucional Positivo, pg. 89, 6a. ed., Ed. R.T.
(6) Oswaldo Trigueiro - Direito Constitucional Estadual. pg . 86, Ed. Forense 1980
(7) Elementos de Direito Tributário, pg. 124, ed. 1978, Ed. R.T.
(8) Curso de Direito Tributário, pg. 112. ed. 1985. Ed. Saraiva
(9) transcrito em Interpretação no Direito Tributário, pg. 228, ed. 1975, Ed.Saraiva
(10) Elementos de Direito Tributário, pg. 129, ed. 1978, Ed. R.T.
(11) Comentários à Constituição Brasileira de 1998, vol. 1, pg. 195, ed,  1990,  Ed. Saraiva
(12) Antônio de Souza Franco, Finanças públicas e direito financeiro. pag. 3, Ed. Afrnedina, 2a ed.,

1988
(13) Ruy Barbosa Nogueira, Direito Financeiro, pag. 33, Ed. J. Butshatsky 3a. ed. 1971
14) Carlos Valder do Nascimento, Finanças públicas e sistema constitucional orçamentário, pg. 6, 1 a.

ed., Ed. Forense
(15) Inflation Targeting: Lessons from four countries, Economic Policy Review of the Federal Reserve

Bank of New York, Agosto de 1997
Mc CalIum, Bennett T, Infiation Targeting in Canada, New Zeland, Sweden and the United
Kingdom, and in General, Paper for the Bank ofJapan Seventh International Conference and Taylor
John 3, The lnflation/Output Variability Trade-off revisited, in Jeffrey C. Fuhrer, ed Goals, Guidelines,
and Constraints Facing Monetary Policymakers, 21-38, Federal Reserve Bank of Boston Conference
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INTERVENÇÃO DO DR. LUIZ BENTO DA SILVA FILHO,
PRESIDENTE DO IPSO-MG, NO ENCERRAMENTO

DA CONFERÊNCIA "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
E A CRISE FINANCEIRA DOS ESTADOS", NO DIA 13 DE JULHO

Prosseguindo o nosso ciclo de debates sobre os problemas macroeconômicos
e as alternativas para o Brasil, ouvimos hoje o Doutor Alexandre Dupeyrat, ex-Ministro
de Estado da Justiça e ex-Secretário da Fazenda de Minas, sobre a Lei de Responsabilida-
de Fiscaç que se encontra em tramitação no Congresso. O Doutor Dupeyrat, nos
poucos meses que cuidou do combatido erário de nosso Estado, conquistou o respeito,
a admiração e o afeto do povo mineiro. Nele, o saber técnico não se desvia do com-
promisso ético, o que o torna um dos mineiros velhos, para os quais o respeito ao bem
público é tão sagrado como o respeito aos bens da fé.

Quando decidimos incluir o tema da Lei de Responsabilidade Fiscal em nos-
sos encontros, houve quem estranhasse, afirmando que o projeto em questão nada
tem a ver com a amplitude da política macroeconômica, que é a tinha mestra destes
debates.

A leitura do texto proposto pelo Governo ao Congresso, e os debates desta
noite, não deixam qualquer dúvida. A Lei de Responsabilidade Fiscal é o instrumento
coercitivo criado pelas autoridades econômicas federais, a fim de impor o arrocho fiscal
aos Estados e Municípios e extinguir qualquer forma de solidariedade social da adminis-
tração pública, mediante a ameaça permanente da repressão penal.

O que se pretende, ao tornar crime os atos políticos na esfera dos Estados e
Municípios, é destruir o pouco que ainda resta do pacto federativo republicano, a servi-
ço da globalização neoliberal. Leis semelhantes estão sendo propostas, oujá foram
adotadas, em outros países que se encontram sob tutela do FMJ e do Banco Mundial.
Quando o governo federal tem como programa a renúncia à soberania nacional, cabe-
lhe agir como vem agindo. É-lhes necessária a eliminação da autonomia constitucional
dos estados e municípios, a fim de impedir-se a reação das comunidades políticas.

Poderíamos fazer uma singela pergunta: quem cobrará do Presidente da
República a sua responsabilidade fiscal, quando - a serviço de interesses políticos locali-
zados - decide conceder subsídios desmesurados a uma empresa automobilística
multinacional, violando as próprias regras de livre competição que dizem defender?

Quero agradecer ao Doutor Alexandre Dupeyrat, aos debatedores e ao
público, a sua presença. Agradecemos também ao Deputado Anderson Adauto, Presi-
dente desta casa. Estou certo de que, ao realizar tais encontros, a Assembléia Legislativa
de Minas entende e aprofunda a sua missão constitucional de ouvir os cidadãos, aten-
der aos conselhos de sua inteligência e deliberar tendo em vista o bem comum.

Ao mesmo tempo convidamos a todos para a conferência de amanhã, dia 14
de julho, que contará com a presença do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães - que
falará sobre Um Projeto de Futuro para o Brasil.
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ESTRATÉGIAS PARA UM PROJETO NACIONAL*

Samuel Pihhe,'-o Guimarães

1.	As circunstâncias que, em princípio, tornariam tão mais necessária a elabora-
ção e a execução de um projeto nacional para um determinado pais seriam:

a) quanto maior a aceleração, a nível mundial, do progresso
científico e tecnológico;

b) quanto menor a sua capacidade de geração autônoma de inovações
tecnológicas;

c) quanto maior o número de países que executam políticas internacionais à base
da competição e da rivalidade e que o fazem a partir de projetos nacionais;

d) quanto maior o atraso relativo do país em relação aos demais países;
e) quanto maior o potencial não desenvolvido do país em termos de atuação

política e econô. nica internacional;
f) quanto mais afastado o pais dos centros dinâmicos da economia mundial;
g) quanto maior o número de vizinhos geográficos;
h) quanto mais sujeitas a contestação as suas fronteiras;
i) quanto maior a dívida externa do país;
j) quanto maior a vulnerabilidade de sua economia a eventos exógenos;
k) quanto maior tiver sido a sua taxa de crescimento demográfico nos últimos

vinte anos;
1)	quanto maior a sua taxa atual de crescimento demográfico;
m) quanto maiores os diferenciais de renda entre grupos sociais;
n) quanto maiores os diferenciais de renda entre regiões do país;
o) quanto menor o nível absoluto de acumulação de riqueza pelo país;
p) quanto maior o percentual de famílias abaixo do nível absoluto de pobreza;
q) quanto mais acirrados os conflitos entre etnias em seu território;
r) quanto maior o número de religiões rivais em seu território;
5)
	quanto menor a participação popular no processo político;

t)	quanto menor a representatividade do sistema político;
U) quanto mais recente em termos históricos a sua civilização;
V) quanto mais difundida no país a noção de inferioridade relativa de sua

sociedade.
2. A análise de cada uma das circunstâncias enumeradas sucintamente no pará-

grafo anterior, assim como a situação do Brasil em relação a cada uma delas, ultrapassaria
de muito o escopo do presente ensaio. O argumento deste ensaio quanto à necessidade
de um projeto nacional seria simplesmente de que quanto mais "positiva" a situação de
um pais em relação a cada uma das circunstâncias acima enumeradas e ao conjunto delas
menos necessário se faria a elaboração de um projeto nacional, isto é, menos necessária
a clara definição de objetivos a serem atingidos assim como das estratégias que permitis-
sem ao país alcançar tais objetivos. Assim, por exemplo, quanto menores as disparidades
entre regiões de um país, menor a necessidade de uma estratégia nacional para enfrentar
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esta questão. Naturalmente, quanto maior o número de indicadores "negativos" com
relação àquelas circunstâncias tanto mais necessária a execução de um projeto nacional,
como se verificaria, por exemplo, no caso de um país em que se verificassem, simultanea-
mente, forte atraso econômico relativo, capacidade tecnológica reduzida, diferenciais de
renda agudos, conflitos étnicos graves etc.

3. Em relação à grande maioria dos indicadores mencionados no parágrafo (1)
acima o Brasil apresenta resultados muito preocupantes e, em alguns casos, não iguala-
dos por nenhum outro país.

4. Para os habitantes dos quarteirões privilegiados das cidades privilegiadas da
região Sul-Sudeste do Brasil, o nível e a qualidade de vida tem sido, até recentemente,
semelhantes aos que se observam nos países do Primeiro Mundo. Assim, esses habitantes,
desfrutando de tais níveis de vida e relativamente isolados da população em situação de
maior carência e desamparo, dificilmente percebiam a gravidade da situação geral do
país. Todavia, com a recessão, o aumento da marginalidade e a banalização da violência,
há uma consciência crescente de uma parcela dos indivíduos que vivem em condições
privilegiadas das reais dificuldades políticas, sociais e econômicas do país. Entretanto, em
certos setores dessas classes privilegiadas, em que se inclui a classe média, surge uma
interpretação que atribui a causa da marginalidade a uma tendência criminosa inata da
população. Esta interpretação leva, na prática, à organização de esquadrões de extermí-
nio e de campanhas pela adoção da pena de morte. Por outro lado, diante desse proces-
so de desagregação econômica e social, há sempre para as classes abastadas as opções
de entrincheiramento armado em guetos residenciais, de utilizar os serviços (e.g. saúde,
educação, lazer) dos países desenvolvidos e até de emigrar, durante parte ou todo o ano,
o que ocorre com frequência cada vez maior. Todavia, a opção da emigração não é viável
para a maioria esmagadora da população, inclusive pelas restrições crescentes nos países
mais ricos à entrada de imigrantes pobres e não-qualificados, até mesmo como turistas.
Assim, a esmagadora maioria dos cidadãos brasileiros não contará, como contaram os
europeus do final do século passado e início do atual, assim como os mexicanos de hoje,
com a possibilidade de emigrar. Terão de permanecer no território nacional. Por outro
lado, surgem (não pela primeira vez na história brasileira) tendências separatistas e se
insinua a tentação das soluções autoritárias. Em função dessas circunstâncias, a urgência
de um projeto nacional em decorrência da situação revelada pelos indicadores menciona-
dos no parágrafo (1) acima se torna ainda maior.

5.	Há três grandes orientações estratégicas principais para um projeto nacional:
a) a estratégia neo-liberal;
b) a estratégia do grande esforço;
c) a estratégia do esforço pontual e do círculo virtuoso.
6. A estratégia neo-liberal considera que o atraso econômico relativo e os proble-

mas sociais e políticos se resolvem pelo que chama de modernização. Os problemas que
existem seriam causados pela intervenção do Estado e pelo isolamento do sistema
econômico doméstico em relação à economia mundial. A intervenção do Estado, que
resultaria de incompetência política interna em organizar a sociedade e gerir a economia
(dai um dos argumentos de que se utiliza para justificar e até elogiar a intervenção do
Fundo Monetário Internacional em assuntos internos brasileiros) se verifica através de
uma atuação direta, como empresário, e indireta através da regulamentação excessiva. O
isolamento do sistema econômico doméstico decorreria da intervenção do Estado no
setor externo da economia, tentando orientar os fluxos de capital, bens e serviços e es-

42



tabelecendo dificuldades à ação do capital estrangeiro no país. A estratégia neo-liberal de
modernização consistiria, em essência, em liberar esses fluxos, internos e internacionais,
da regulamentação excessiva e de liquidar toda a atividade empresarial do Estado, através
da política de privatização. O Estado se dedicaria exclusivamente a prestar aqueles servi-
ços básicos que se-riam, na realidade e em resumo, garantir a ordem e a propriedade,
(l'Etat gendarme), pois nem para prover a infra-estrutura social básica seria considerado
como capaz nem isto seria conveniente, como a iniciativa de privatizar os sistemas de
transporte de massa, de abastecimento de água, de telefonia e de penitenciárias revelam.
A estratégia neo-liberal consiste em tentar um retorno radical, sem medir os custos sociais,
ainda que exiba, por vezes, uma retórica social vazia de atos, à situação dos primórdios do
capitalismo industrial. A formulação teórica daquela situação, que alguns chamaram de
"capitalismo selvagem", se expressou na teoria econômica clássica, cujos conceitos cen-
trais eram a "mão invisível" deAdam Smith e o livre comércio de David Ricardo. De acordo
com esta teoria, o livrejogo das forças de mercado levaria à alocação ótima dos fatores de
produção, ao pleno emprego, à otimização da produção em volume e diversidade e a
uma distribuição justa da renda, sem desequilíbrios sociais e sem crises econômicas. Além
de garantir a sobrevivência e o florescimento da democracia e, de quebra, uma participa-
ção adequada de cada país na economia internacional. Assim, em realidade, a estratégia
neo-liberal de projeto nacional não existe no sentido de um processo de formulação e
escolha racional de um conjunto de políticas públicas ativas. É uma estratégia negativa da
necessidade de estratégia, no sentido de que o neo-liberalismo advoga que a simples
liberação das forças de mercado promoverá o desenvolvimento possível do país, utilizan-
do todo seu potencial, sem que seja necessária qualquer tentativa de organização da
economia ou de orientação das forças de mercado, e portanto nenhuma estratégia. Sem
qualquer estratégia, sem qualquer intervenção humana, isto é, dos poderes públicos, os
resultados serão sempre os melhores possíveis, em uma visão panglossiana da atividade
econômica e da realidade internacional.

7. A estratégia do grande esforço a Ia Rosenstein-Rodan considera que a escassez
de recursos, capital, mão-de-obra qualificada e tecnologia, é tão grave e que os proble-
mas do subdesenvolvimento são tão interligados e paralisantes que o simples livre jogo
das forças de mercado não seria capaz de iniciar o processo de aceleração do crescimento
em regiões estagnadas. Seria necessário um programa maciço de investimentos coorde-
nados, a serem feitos por empresas privadas, para superar as limitações estruturais e per-
mitir o avanço simultâneo da oferta em diversos setores, criando a demanda necessária
correspondente. Este método holístico, globalizante, parte do levantamento das necessi-
dades da economia, estima os investimentos a serem feitos e traça os programas específi-
cos, setoriais e gerais, a serem executados, O artigo de Rosenstein-Rodan, publicado em
1943, apresenta os argumentos em favor desta abordagem. Os programas de desenvol-
vimento da CEPAL e os projetos delineados por Hélio Jaguaribe refletem um pouco esta
visão, pelo seu caráter abrangente. Esta abordagem teria como hipótese implícita a certe-
za de que a estagnação e o atraso econômicos (o subdesenvolvimento) a ninguém bene-
ficiariam, sendo apenas frutos da ignorância e da escassez de recursos. Seria assim possí -
vel a um grupo de indivíduos bem intencionados, e acima dos interesses de classe (os
intelectuais de Mannheim), traçar tecnicamente um amplo programa de investimentos e
executá-lo sem maior oposição, já que ele seria reconhecido como útil por todos os gru-
pos sociais. Os programas educacionais no Brasil, assim como os programas sociais e
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econômicos das Nações Unidas (Health for AH, Education for Ali, Water for Ali etc), apre-
sentam um pouco este viés, talvez inevitável devido à retórica política do meio onde são
debatidos, porém prejudicial e desmoralizante, ao colocar objetivos impossíveis nos pra-
zos que são propostas para a solução dos pro-blemas.

8. A terceira estratégia é a do esforça pontual e do círculo virtuoso, a Ia Hirschman-
Myrdal. Hirschman parte do reconhecimento da escassez de recursos e da dificuldade de
estabelecer programas globais de investimentos em países subdesenvolvidos, por defini-
ção pobres em capitais e em recursos humanos, e de colocá-los eficazmente em prática.
Considera ele, refletindo sobre as interrelações entre atividades produtivas matrizes de
insumo-produto), que cada atividade econômica apresenta "backward linkages" e "forward
iinkages", isto é, estão relacionadas técnica, e economicamente pelo mercado, com ou-
tras atividades. Cada atividade teria assim a capacidade de estimular o surgimento de
atividades a montante, ao nível de fornecimento de insumos e a jusante, fornecendo
insumos para outras atividades mais à frente na cadeia produtiva. Cada atividade teria um
maior ou menor número de "linkages" e, dessa forma, o estímulo a certas atividades resul-
taria em maior ou menor dinamização da atividade econômica em geral, dependendo do
número e tipo de "linkages" e de outros fatores, tais como a dimensão do mercado e a
constelação de recursos disponíveis. Por outro lado, segundo Myrdal, existiria um círculo
vicioso, cumulativo, da pobreza. Assim, as condições precárias de saúde e de educação
gerariam baixa produtividade que, por sua vez, geraria baixos salários e reduzida poupan-
ça, o que dificultaria realizar investimentos em saúde e educação e assim por diante. Este
círculo vicioso de acumulação de externalidades negativas à atuação de empresas especí-
ficas é que explicaria o aprofundamento de desigualdades entre regiões de um país, entre
grupos populacionais (e.g. entre negros e brancos nos Estados Unidos) e entre países. No
entanto, seria possível criar círculos virtuosos de riqueza em que um investimento inicial,
ou medidas de política pública, poderia causar um aumento da renda e poupança e
melhorar as condições de vida, dando origem a novos ciclos de acumulação de capital e
de aumento de renda e de poupança, através do surgimento de novos investimentos que
seriam estimulados pela formação de externalidades positivas as quais, por sua vez, gera-
riam outras.

9. As teorias de Rosenstein-Rodan, de Hirschman e de Myrdal, ainda que muito
conhecidas à época do florescimento da teoria do desenvolvimento, caíram em esqueci-
mento com a "avalanche" intelectual do neo-liberalismo. Essa "avalanche" foi provocada,
por um lado, pela cruzada Reagan-Thatcher que negava a própria peculiaridade do sub-
deenvolvimento e da pobreza e assim a necessidade de medidas específicas, o que expli-
ca a política interna americana de redução dos programas sociais e a negativa americana
na Rodada Uruguai de conceder aos países subdesenvolvidos um tratamento especial e
diferenciado. Por outro lado, as dificuldades dos países que haviam procurado executar
programas de desenvolvimento, dificuldades que surgiram em especial a partir do primei-
ro choque do petróleo, culminando com a crise da dívida de 1982, contribuíram para dar
credibilidade à tese neo-liberal de serem "infrutíferas" quaisquer tentativas de "intervir' na
economia. Todavia, à medida em que as políticas radicais neo-liberais hoje em experimen-
tação, sob a supervisão do FMI e do Banco Mundial, em diversos países subdesenvolvidos
e neoca pita listas, começam a revelar seus limites e riscos, não apenas sociais mas também
políticos e econômicos, surgem, mesmo nos países altamente desenvolvidos a crítica aca-
dêmica das teorias e práticas neo-liberais. Assim, as teorias de Rosenstein-Rodan, Hirschman
e Myrdal, juntamente com a ainda mais antiga teoria de Schumpeter sobre inovação



tecnológica e desenvolvimento, fornecem um referencial interessante para retomar a vi-
são otimista da possibilidade de promover ativamente o desenvolvimento econômico e
político e, portanto, a necessidade de elaborar um projeto nacional.

10. Todavia, apesar de todas as evidências dos danos causados à economia dos
Estados Unidos pelas políticas neo-liberais, como comprovam os números da dívida inter-
na, da divida externa e do deficit comercial, é difícil para certos políticos e intelectuais,
economistas ou não, que adotaram com entusiasmo a doutrina neo-liberal, em suas for-
mas mais radicais, como estratégia de desenvolvimento e crescimento para os países sub-
desenvolvidos, rever suas posições. Por um lado, esta doutrina seria mais simples (há
sempre uma certa preferência acadêmica pela simplicidade), mais "científica" (onde a
matemática se aplica mais facilmente), mais natural (onde a intervenção humana é mais
reduzida), mais "democrática" Uá que exclui enfaticamente o Estado) e, finalmente, mais
"justa" (seus resultados decorreriam da "natureza"). A pobreza e o subdesenvolvimento
seriam assim condições naturais, a ninguém sendo dado resolvê-las, ou devendo por elas
se responsabilizar. A doutrina neo-liberal permitiria não somente tentar colocar em prática
os modelos mais puros, mais clássicos, onde tudo se otimiza com "simplicidade" matemá-
tica, como, sendo ainda apreciada pelos organismos internacionais financiadores de pes-
quisas, pelos Governos dos países desenvolvidos (especialmente para uso nos países sub-
desenvolvidos da periferia) e por certos círculos empresariais mais "radicais" (por necessi-
dade de seu "discurso" em suas relações com o Estado) permitiria um melhor convívio
profissional com cada uma destas áreas. As recentes e crescentes preocupações do Banco
Mundial e do Banco Interamericano com os aspectos sociais das políticas econômicas
neo-liberais ortodoxas que têm promovido, e os riscos cada vez maiores de explosão social
onde tem sido aplicada, talvez facilitem a alguns intelectuais e políticos reexaminar suas
posições e propor e executar reais políticas de desenvolvimento.

11. Tendo em vista que a estratégia neo-liberal verificou-se extremamente cara em
termos sociais e econômicos mesmo nos países, tais como os Estados Unidos e a Inglater-
ra, em que os índices sociais e econômicos ao início de sua aplicação eram muito mais
favoráveis do que no Brasil, e partindo da constatação dos indicadores de "necessidade
de projeto nacional" mencionados no parágrafo (1) acima, e da escassez relativa de recur-
sos em confronto com os desafios econômicos e políticos, seria possível considerar as
estratégias neo-liberal e do grande esforço como menos adequadas como base para a
orientação de um eventual projeto nacional brasileiro. Admite-se como possível e conveni-
ente definir um projeto nacional inspirado nas teorias de Hirschman, de Myrdal e de
Schumpeter, partindo da constatação de que a situação atual, apesar de todos os seus
óbices para a sociedade como um todo, tem beneficiários importantes, resistentes à mu-
dança. A estratégia para um projeto nacional eficaz procuraria por ações pontuais efetivas,
com capacidade de irradiação, de potencializacão e de consolidação, enfrentar os estran-
gulamentos mais notáveis em cada setor através de políticas flexíveis que se caraterizassem
por um mínimo de intervencionismo e de dirígismo. Assim, setor por setor, seria possível
sugerir, de forma muito sumária, algumas das estratégias e das medidas a tomar, solicitan-
do desde já a compreensão para o fato de que se trata de um mero exercício, que serve
apenas para estimular o debate sobre tema tão amplo e complexo e, de forma alguma, de
uma apresentação exaustiva e detalhada de políticas.

12. As duas diretrizes centrais de um projeto nacional devem ser:
a) valorizar a população (não a força de trabalho, ou a população economica-

mente ativa, ou a mão de obra, mas sim toda a população) inclusive os já concebidos e
não nascidos;
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bJ valorizar e preservar o patrimônio da nação, que consiste no capital social e
privado que o homem criou, tais como as estradas e as fábricas, e os recursos naturais nos
quais se incluem o ar, a água, a vegetação, o solo e o subsolo, de modo a dar-lhes o uso
ótimo do ponto de vista social a longo prazo. Várias das medidas esboçadas a seguir, que
dizem respeito aos fatores de produção e a aspectos políticos da vida social, não somente
valorizam a população mas também contribuem para preservar o patrimônio da nação e,
portanto, têm efeito positivo sobre a preservação do meio ambiente.

13. Estas notas não se ocupam diretamente das questões ligadas ao controle do
processo inflacionário, que vem desafiando, há algumas décadas, estadistas e economis-
tas, nem da dívida externa, que se inicia, a bem da verdade, no momento da independên-
cia. O controle da inflação assim como a eliminação da dívida "excessiva" são certamente
cruciais para o êxito de qualquer projeto nacional, que, todavia, não tem de esperar pela
solução destas questões para só então ser formulado e executado. Ademais, as políticas
conjunturais, ortodoxas ou heterodoxas, que têm procurado periodicamente alcançar o
equilíbrio orçamentário e o reescalonamento da dívida externa apenas aprofundaram e
vêm aprofundando a estagnação interna e a dependência externa. Os diversos planos
que foram e vem sendo aplicados, tanto para a inflação como para a dívida, tem tido
apenas este melancólico (e gravíssimo) resultado, após a euforia dos momentos iniciais.
Assim, tudo indica que o alcance de uma solução a longo prazo e de forma permanente
para as questões da inflação e da divida não poderá resultar do fiel cumprimento de
"receitas" externas ou da imaginação criativa de "pacotes" internos mas sim da execução
pertinaz de políticas estratégicas tais como as descritas abaixo.

14. Quanto ao fator trabalho, a questão essencial é a entrada no mercado brasilei-
ro de cerca de um milhão de novos trabalhadores a cada ano, combinada com a acelera-
ção da urbanização e com a crescente redução de mão-de-obra por unidade de capital,
típica das novas tecnologias. Assim, a atual política de modernização tecnológica, com
ênfase na renovação dos equipamentos, leva à geração de um número de empregos
muito menor do que seria necessário e até à destruição líquida de empregos. A estratégia
central de qualquer projeto nacional deveria ser a expansão e a garantia de emprego
para evitar o agravamento da marginalidade, a necessidade de despesas crescentes com
segurança pública e o efeito estagnante e recessivo da instabilidade social que leva à fuga
de capitais nacionais e à repulsão de capitais estrangeiros. Ao mesmo tempo, esta estraté-
gia deveria incluir programas de aumento de produtividade de cada segmento da popu-
lação que levassem à redução da esfera informal e das atividades criminosas. Há segmen-
tos inteiros da população atual que não 5u empregáveis pela empresa privada, por ra-
zões de tecnologia, de qualificação, de idade e finalmente de "dessocialização". A estraté-
gia de emprego visaria, em primeiro lugar, gerar empregos, reconhecidamente de baixa
produtividade, pelo Estado, sem vínculo empregatício permanente mas com base na re-
muneração de serviços, para ocupar esta população não-empregável pela empresa priva-
da. Para aumentar a produtividade deste segmento da população, seria necessário desen-
volver programas de pesquisa tecnológica, com ênfase na intensidade de trabalho, para a
produção de bens não comercializáveis internacionalmente. Na esfera de emprego pela
empresa privada, seria de interesse criar mecanismos indiretos de incentivo á maior utiliza-
ção relativa de mão-de-obra com respeito ao capital, como, por exemplo, estabelecendo
como base de todas as contribuições sociais o faturamento e não o número de trabalha-
dores da empresa. O aumento da produtividade do trabalho está ligada à questão do
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treinamento profis-sional e da disponibilidade de horas livres para realizar este treinamen-
to. Esta questão será examinada ao se tratar de educação e de distribuição de renda.

15. As políticas relativas ao fator capital compreendem, pelo ângulo financeiro, as
políticas relativas à taxa de juros e à poupança, e pelo ângulo real aquelas relativas aos
investimentos na agricultura, na indústria e nos serviços. Do ângulo financeiro, o estimulo
permanente ao consumo, assim como sistemas de pagamento em que o salário está
desvinculado da Jucratividade enquanto o sistema financeiro não está solidário, pela par-
ticipação no capital, com as empresas produtivas são todas causas profundas do desestímulo
à poupança e ao investimento. Na agropecuária, a regionalização dos incentivos e crédi-
tos, de forma a concentrar nas zonas mais próximas das cidades a produção para o abas-
tecimento, traria reflexos favoráveis imediatos sobre o custo de vida e a distribuição de
renda, como a lei de Engel permite supor. As taxas de juros do crédito agrícola e os
impostos diretos sobre a agricultura deveriam favorecer sistematicamente a produção para
abastecimento interno em relação à produção para a exportação. O desvio de utilização
das terras mais férteis, em especial mas não somente no Nordeste, para a produção de
cana e álcool combustível, com graves conseqüências para o emprego rural, para a pro-
dução de alimentos para abastecimento urbano, para a concentração de renda no cam-
po e para o meio ambiente teria de ser corrigido gradualmente por uma política energética
que privilegiasse a utilização do gás natural e por uma política de transporte que privilegi-
asse o transporte público de massa, reduzindo assim as necessidades de álcool e de petró-
leo. Na indústria, as questões essen-ciais são o fortalecimento da capacidade tecnológica,
do capital e do empresariado brasileiro. O eixo da política industrial deveria ser o fortaleci-
mento da indústria microeletrônica e da indústria de informática, software e hardware, a
qual constitui o cerne do novo paradigma industrial que permeia o processo de moderni-
zação tecnológica em todos os setores de atividade, através da miniaturização, da preci-
são, do controle de qualidade, dos métodos de trabalho, da realização de operações
impossíveis manual ou mecanicamente. Esta é a indústria prioritária e a política industrial
que tratar todos os setores industriais de forma neutra, sem privilegiar o desenvolvimento
doméstico da indústria de informática estará ignorando a sua importância estratégica
para a própria possibilidade de modernização da economia. Em paralelo à microeletrônica
e à informática, a indústria de bens de capital tem um papel igualmente estratégico para
a modernização permanente, não episódica, da indústria brasileira já que através dela é
que é possível introduzir novos produtos e novos métodos de produção na economia, de
forma contínua e competitiva internacionalmente. Por outro lado, os programas de for-
mação de capital de infra-estrutura pelo Estado deveriam privilegiar a utilização de mão-
de-obra, como argumentava Keynes. Esta alternativa de geração de empregos para fins
sociais contribuiria mais para o aumento da produtividade do que programas de seguro-
desemprego e traria melhores resultados sociais e econômicos do que esquemas assistenciais
de doação de alimentos que, ademais, nutrem o clienteiismo e a corrupção política e
econômica.

16 Quanto à tecnologia, o aumento de produtividade, e portanto de
competitividade, depende da introdução de inovações tecnológicas no processo produti-
vo. Esta introdução é função de um nível da taxa dejuros que permita a recuperação dos
créditos para realizar os novos investimentos que decorrem dos resultados de pesquisa e
de uma garantia de mercado frente à competição de fornecedores instalados que gozam
de economias de escala. A capacidade de gerar inovações tecnológicas permite, por um
lado, criar mercados monopolizados onde a empresa inovadora aufere lucros 'extraordi-

-
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nários" que possibilitam, por sua vez, recuperar os elevados e arriscados custos da pesqui-
sa. No caso de produtos conhecidos, a inovação reduz custos de produção, permitindo
deslocar competidores em mercados já estabelecidos, o que vale a pena, dependendo
das elasticidade-renda e elasticidade-preço do produto. Isto porque a geração de inova-
ções que levam à redução de custos em produtos conhecidos, banalizados, tais como as
"commodities" agrícolas tropicais e as "commodities" industriais, como o aço, pode gerar
apenas o que se chama de "crescimento que empobrece". A capacidade de gerar inova-
ções tecnológicas é indispensável para conquistar melhores posições no quadro das van-
tagens comparativas internacionais e obter uma fatia maior dos resultados das transações
internacionais. Seria indispensável com-preender que, por razões de boa administração
empresarial, nem as empresas estrangeiras nem as empresas brasileiras que trabalham
com patentes estrangeiras, realizarão pesquisa inovadora, não meramente adaptativa, no
Brasil, caso não sejam firmemente estimuladas. Devido a esse desinteresse natural, e à
altíssima taxa de juros vigente, a estratégia no caso deveria se centrar no incentivo direto
à pesquisa científica e tecnológica, através de programas de compra do Estado. A título de
exemplo, o Estado brasileiro, como ocorre nos Estados Unidos, poderia encomendar a
uma empresa montadora, nacional ou estrangeira, instalada no país, a compra de veícu-
los com certas especificações, ainda não desenvolvidos. O setor crucial a ser protegido e
desenvolvido por esta política eve ia ser o de informática e da microeletrônica, como
ocorreu nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, devido ao fato de que constituem o
paradigma da nova etapa de desenvolvimento e de que são as inovações geradas neste
setor que permitem as inovações que levam a novos produtos assim como à redução de
custos e à melhoria de qualidade na produção em todas as atividades, não somente
industriais como agropecuárias e de serviços. Por outro lado, como visto no parágrafo
(14), seria necessário um esforço paralelo de desenvolvimento de tecnologias capazes de
utilizar mais intensamente o fator trabalho, temdo em vista a baixa qualificação de vastos
segmentos da população que não seriam "empregáveis" em métodos de produção "mo-
dernos", desenvolvidos em países altamente industrializados, onde o fator trabalho é rela-
tivamente escasso. Quanto à formação de pessoal, os atuais programas de treinamento e
especialização de pessoal científico no exterior correspondem, quanto mais aguda a crise
das instituições de ensino e de pesquisa brasileiras, a programas de "exportação de mão-
de-obra científica" para os países concorrentes. Esses programas de formação deveriam
ser substituídos por programas de atração e "absorção" de professores estrangeiros para a
organização e fortalecimento dos centros de pesquisa científica e tecnológica no Brasil.

17. No sistema educacional, que "abaste--e" o sistema de pesquisa científica e
tecnológica e que fornece a mão de obra que vai trabalhar com as inovações no sistema
produtivo, a questão estratégica é a formação de professores, a organização de sua carrei-
ra, em termos de salário e de comprovado aperfeiçoamento publicamente aferido, e o
cumprimento rigoroso de currículos mínimos, e não a construção de prédios ou a formu-
lação de programas abrangentes de assistência integral às crianças em idade escolar. Sem
um programa de formação de professores e sem a implantação de um sistema público de
aferição periódica de resultados, tanto de professores como de alunos, com base em
padrões internacionais, os programas educacionais continuarão farsa cruel e dispendiosa,
onde poucos adquirem habilitações reais, sem contribuir para desconcentrar a renda e
aumentar a produtividade. Por outro lado, são hoje os meios de comunicação, em espe-
cial a televisão, os principais agentes de transmissão de valores e de conhecimento à
população, em especial aos jovens, pelo número de horas que, em média, dedicam à
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televisão diariamente. Enquanto não houver clara compreensão das conseqüências para
a cidadania, para a cultura e para a economia, de uma política de total "laissez faire" no
âmbito da televisão, em um país com as características educacionais e culturais do Brasil,
os esforços de reforma educacional, aumento de poupança e de aperfeiçoamento políti-
co renderão poucos frutos. É indispensável uma política conjunta de educação-comunica-
ção, o que é viável na medida em que se trata de uma concessão pública.

18. O padrão de distribuição de renda de um país ao determinar a distribuição do
poder de compra determina em grande medida, juntamente com a demanda externa, a
estrutura e a evolução de sua capacidade produtiva. A importância da péssima distribui-
ção de renda no Brasil é assim não apenas social e humana como tem profundas conse-
qüências econômicas em termos de instalação e de expansão de empresas, em especial
em certos setores onde se verificam importantes economias de escala. O desenvolvimento
dos métodos flexíveis de produção não elimina a existência de economias de escala e,
muito pelo contrário, reforça sua importância na medida em que a demanda tem de ser
elevada ao ponto de permitir a instalação dos equipamentos "flexíveis". Por outro lado,
um processo inflacionário elevado constitui um dos mais poderosos mecanismos de con-
centração de renda na economia ao agravar as distorções da estrutura da demanda e
impedir o aproveitamento de economias de escala. O Estado brasileiro e a legislação
econômica constituem enormes aparatos de concentração de renda . A desmontagem
dessas engrenagens legais de concentração de renda teria de ser realizada, dados os
enormes interesses envolvidos, através de programas do Estado graduais e que verdadei-
ramente contribuíssem para desconcentrá-la. Estes programas seriam, entre outros, o
emprego da mão-de-obra não qualificada em projetos públicos e não sua execução por
métodos altamente capitalizados; a ênfase na formação de professores em relação à cons-
trução de prédios escolares; uma política de transporte urbano que privilegiasse o trans-
porte coletivo ao invés do transporte individual, através de pedágio urbano, de taxas de
estacionamento e de taxas de poluição; a prioridade ao saneamento básico das periferias
das grandes cidades de preferência aos investimentos em programas de medicina curati-
va; programas de aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores com um reflexo mais
imediato sobre a distribuição de renda e a competitividade do que os ambiciosos progra-
mas de educação infantil, em um contexto de inexistência de professores qualificados e de
evasão escolar altíssima; programas de saúde maternal e da mulher que permitissem a
diminuição do ritmo de expansão demográfica e a redução da mortalidade feminina, pelo
controle de infecções e doenças contagiosas, com importante contribuição ao aumento
da produtividade em geral e à melhor distribuição de renda.

19 Quanto ao Estado, sua reforma jamais poderia ser eficaz a partir de uma solu-
ção simplista de redução do número de funcionários públicos. Esta tentativa levou apenas
a uma maior desorganização dos serviços públicos e portanto a uma menor capacidade
de atuação do próprio Governo, da administração. Na realidade, a carreira de funcionário
público é a mais nobre já que seria aquela em que o indivíduo deixa de trabalhar apenas
para si e se dedica a servir ao Estado, portanto à coletividade. Sua valorização é a única
forma de permitir que os serviços do Estado sejam prestados de forma eficiente, imparcial
e honesta. A experiência brasileira revela que aqueles órgãos públicos, como as Forças
Armadas e o Banco do Brasil, que se organizaram à base de concurso e da ocupação de
cargos de direção pelos funcionários de carreira, são aqueles capazes de prestar os melho-
res serviços, de forma menos corrupta e mais eficiente, e que tem melhor resistido aos
efeitos desagregadores da política administrativa e da recessão econômica. A implantação
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gradual de carreiras diferenciadas, que atendessem às peculiaridades de atuação de cada
Ministério, com ingresso por concurso público, levaria pelo treinamento e pela valorização
da função pública, à melhoria crescente dos serviços públicos em termos de eficiência e
de honestidade. Caso contrário, o exercício do cargo público de direção de forma tempo-
rária, à medida em que se troca toda a equipe sempre que se troca um Ministro, continu-
ará a ser, como tem sido, no mínimo causa de grande desperdício, experimentação ingênua
e ineficiência e, com cada vez maior e despudorada frequência, uma oportunidade de
enriquecimento rápido e ilícito para indivíduos que "privatizam" o Estado e saqueiam os
cofres públicos. Certamente não são os chamados "barnabés" os responsáveis pela inefici-
ência administrativa, pela dilapidação do patrimônio da coletividade e pelo saque organi-
zado aos cofres públicos. Por outro lado, há necessidade urgente de estabelecer um estilo
de relacionamento ético entre o Estado e os interesses privados, que ao mesmo tempo
"desprivatize" o Estado e reduza a margem de arbítrio do Executivo em suas relações com
a empresa privada. A estabilidade do quadrojurídico que rege as atividades econômicas,
a ser conseguida pela redução do poder do Executivo de alterar constante e arbitraria-
mente a legislação, muito contribuiria para atingir este objetivo.

20. A autenticidade da representação política somente ocorre pela existência de
laços reais, legítimos, entre eleitores e representantes. Assim, a exigência de domicílio
eleitoral efetivo, através de residência mínima efetiva e comprovada de dois anos, antes
do cidadão poder registrar sua candidatura a cargo eletivo, e o registro em diretório local
de partido político pelo menos um ano antes da eleição seriam duas medidas que permi-
tiriam aperfeiçoar os vínculos entre eleitores e eleitos. Por outro lado, a distorção da repre-
sentação entre Estados e regiões do país teria de ser reduzida através da eliminação do
critério de número mínimo de deputados por Estado da Federação e pela determinação
da relação entre habitantes por deputado, na primeira sessão legislativa após a eleição
para o Congresso. A relação de 250.000 habitantes por deputado corresponderia hoje a
cerca de 600 deputados, enquanto que os Estados menores continuariam a se beneficiar
pela igualdade de número de senadores. A obrigatoriedade de eleições dentro de cada
partido para a escolha de candidatos e a obrigação de ter um número mínimo de mem-
bros induziria o fortalecimento dos partidos enquanto que a exigência de uma votação
mínima no Estado para que um partido pudesse manter seu registro contribuiria para
impedir a fragmentação partidária e a manipulação de siglas. O sistema de lista eleitoral parti-
dária permitiria uma melhoria e uma diversificação da representação. Essas medidas contribui-
riam para a redução da influência do poder econômico durante o processo eleitoral e mais
tarde sobre os representantes eleitos, quer dos Legislatk .s quer dos Executivos.

21. A participação política direta dos cidadãos na administração pública seria indis-
pensável para obter uma melhor relação entre a Sociedade e o Estado. Algumas dessas
formas de participação poderiam se verificar através da criação de distritos escolares, onde
os pais escolheriam a administração de cad2. escola, e de conselhos de cidadãos eleitos
para assessorar cada Secretaria de Estado a nível estadual, e a submissão a plebiscito de
certas medidas, gradual e inicialmente no âmbito dos municípios.

22. A degradação do meio ambiente ocorre pela transformação primitiva dos re-
cursos naturais (práticas agrícolas que provocam erosão do solo; mineração rudimentar
etc.) ou pela transformação moderna (poluição gerada por gases industriais etc) e
ultramoderna (lixo atômico etc.) e seus efeitos podem se verificar na escala local, regional
ou mundial.
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23. Quanto à contribuição destas transformações para a deterioração do meio
ambiente a nível mundial, não há dúvida de que os países altamente industrializados são
os principais poluidores, desde a geração de mais de 95% do volume acumulado de
material radioativo originário das usinas nucleares, que é o mais perigoso de todos os lixos
radioativos, aos gases industriais, e à poluição causada pela pecuária intensiva e pela
mineração em larga escala.

24. Para os Governos dos países industrializados, diante da pressão de sua opinião
pública para reduzir os níveis de poluição, há duas estratégias, que podem ser simultâne-
as ou alternativas:

a) reduzir suas emissões de gases poluentes e ações destrutivas do meio ambien-
te, o que exige a reconversão industrial, o controle ou eliminação do uso da energia
nuclear, com custos políticos e financeiros consideráveis; e/ou

b) aumentar a pressão sobre os países subdesenvolvidos para que reduzam sua
pequena participação na degradação do meio ambiente, através de um processo de
transferência e de magnificação de responsabilidades.

25. Num projeto nacional de país subdesenvolvido, como o Brasil, diante desta
situação internacional e da própria degradação do patrimônio pela política do "laissez
faire" ambiental que caracterizou o processo de crescimento nas últimas décadas e que se
acentua vertiginosamente com a recessão, seria indispensável a implantaçãc Je políticas
graduais de controle de meio ambiente e de estímulo à utilização de tecnologias não
poluentes. Além de diversas das estratégias mencionadas anteriormente, que, conforme
dito no parágrafo (12) teriam efeito muito positivo para a preservação do meio ambiente,
um dos principais instrumentos de semelhante estratégia ambiental seria uma política
tributária que incorporasse explicitamente o objetivo de preservação do meio ambiente.

26 A ação estratégica de meio ambiente estaria assim centrada em um sistema de
impostos graduados de acordo com o prejuízo ao meio ambiente causado pelo modo
específico de produção adotado por cada empresa. Assim, uma empresa madeireira que
utilizasse como insumo a produção de área de reflorestamento seria menos tributada do
que outra que atua em floresta virgem. A empresa industrial que gera determinadas des-
cargas tóxicas seria tributada de forma diferenciada em relação a outra com menor des-
carga poluente. As empresas agrícolas que adotam métodos de produção que causam
maior erosão de solos e contaminação ambiental seriam mais tributadas do que outras. As
companhias de transporte que utilizassem veículos que gerassem descargas poluidoras
seriam mais taxadas do que as que utilizassem, por exemplo, ônibus elétricos e assim por
diante. Paralelamente, as taxas de juros de empréstimos às empresas para instalar progra-
mas de despoluição seriam mais baixas do que as taxas normais de mercado. Especial
relevo deveria merecer a questão do planejamento urbano com vistas a aumentar a den-
sidade da população, evitando a invasão das áreas circunjacentes às cidades e permitindo
a instalação de sistemas de serviços urbanos mais baratos.

27. A despeito da mitologia prevalecente sobre a ausência de discriminação racial
no Brasil e da óbvia inexistência de legislação discriminatória, o fato é que as populações
mais carentes são, em sua maioria, negra e mestiça, descendentes de escravos. Esta ques-
tão e a do separatismo regional são cuidadosamente exorcizadas, mas se não forem de-
senvolvidos programas específicos para reverter gradualmente o processo atual de agra-
vamento tenderão elas a eclodir no futuro, talvez próximo. Uma terceira questão, aqui
não abordada mas não menos importante, é a da definição, no contexto de um projeto
nacional, de um papel estratégico para as Forças Armadas em tempo de paz.
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28, O atual panorama internacional tem como característica central a estratégia
norte-americana de preservação de influência em um quadro que se caracteriza pelas
extraordinárias e rápidas transformações tecnológicas, pela emergência econômica e po-
lítica do Japão e da Europa, hoje dos Quinze, pela desintegração política do campo co-
munista e sua adesão ao capitalismo. Assim, os Estados Unidos, em declínio relativo e
diante da desaparição do "inimigo" e, portanto, das lealdades que cimentavam o Ociden-
te, tendem a executar uma política enérgica, alguns diriam até agressiva, em defesa da
preservação de sua hegemonia, como provam a Trade Law, suas disputas com a Europa
e o Japão e suas pressões sobre a periferia para gerar saldos comerciais e vantagens
econômicas compensatórias. Assim, na política externa, a grande estratégia deveria ser
composta de quatro vetores. A enérgica diversificação dos esforços concretos e sistemáti-
cos brasileiros em direção ao Japão, e à Europa, e nesta na França e na Alemanha, países-
chave do processo político e econômico de unificação européia, com o objetivo de criar
um multipolarismo de interesses e de vínculos, que é vital a todo país que tem condições
para tornar-se uma potência internacional. O segundo vetor seria a formação de um
bloco de atuação autônoma (e não-caudatária) a partir da construção de um relaciona-
mento de estreita cooperação econômica com a Argentina, através de programas concre-
tos para muito além da mera abertura recíproca de mercados. O terceiro vetor seria abrir
totalmente o mercado brasileiro aos der, .iis vizinhos sul-americanos, o que não prejudica-
ria as empresas brasileiras, já que sua oferta exportável é, na maioria esmagadora dos
casos, percentual irrisório de nosso mercado interno e com reduzido poder de competi-
ção, enquanto que se gerariam vínculos empresariais importantes para as exportações e
investimentos brasileiros. O quarto vetor desta estratégia seria evitar a categorização do
Brasil como país de segunda classe, como poderia ocorrer, por exemplo, no caso da
criação de um regime disfarçado de "tutela internacional" para meio ambiente ou direitos
humanos, através da instrumentação do chamado "direito de ingerência" (dos países "ci-
vilizados" nos assuntos internos dos países "atrasados"), ou, em sua forma eufêmica, siste-
mas de "verificação internacional". Naturalmente, a política externa brasileira se desenvol-
ve em múltiplos foros e âmbitos que não cabe aqui enumerar ou descrever. Todavia, se a
política externa não vier a ser com urgência priorizada e direcionada em torno de objetivos
claros e específicos que tenham conseqüências sobre o recrutamento, a formação e o
retreinamento de pessoal, e sobre a alocação de recursos humanos e materiais, persistiri-
am a dispersão de esforços e a retórica, terceiro ou primeiro mundista, mas sempre pouco
eficaz,

29. Na execução de um projeto nacional, tanto no que diz respeito à ação interna
como internacional dos agentes do Estado e dos diversos atores sociais, a imagem que a
população faz de sua Nação, de seu Estado e de seus governantes é um fator fundamen-
tal para seu êxito. Naturalmente, tanto uma imagem ufanista como uma imagem derrotista
são prejudiciais, pois estabelecem pontos de partida irreais. Assim, a recuperação da tradi-
ção histórica brasileira, das heranças portuguesa, negra, mestiça e indígena, a estima e a
preservação da memória brasileira, o culto dos valores e dos heróis nacionais e a valoriza-
ção das instituições seriam, portanto, indispensáveis para a recuperação da auto-estima
da população. Neste contexto, a campanha de descrédito que as instituições e o Estado
brasileiro vem sofrendo, o desrespeito sistemático pelo processo político e a negligência,
que chega a raiar o desprezo, pelos valores éticos, tudo isto partindo inclusive das pró-
prias autoridades, geram uma atmosfera de permissividade política e moral em extremo
daninha para qualquer estratégia que vise mobilizar a população em torno da execução
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de um projeto nacional. Projeto nacional cada vez mais indispensável e urgente para
sustar este processo de desarticulação econômica, desagregação moral e desmoralização
das instituições hoje em curso.
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INTERVENÇAO DO DEPUTADO ANDERSON ADAUTO
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS AO ENCERRAR
O PRESENTE CICLO

Senhoras e senhores,
Ao encerrar o presente ciclo de debates sobre as alternativas macropoUticas para o

Brasil, gostaria de expor algumas reflexões, resultado desses debates e da observação do
passado recente de nosso País e suas relações internacionais.

O Brasil é um país singular no mundo contemporâneo. A geografia e a história
preparam-no para a autonomia política e a autarquia econômica. Do ponto de vista geo-
gráfico, o nosso País, cortado em sua parte setentrional pelo Equador, é território privilegi-
ado: se, em sua maior parte, se encontra entre os trópicos, a área temperada do Sul, por
si só, corresponde a vários países europeus. Do ponto de vista histórico, com toda as
correntes migratórias que o buscaram, o Brasil é, fundamentalmente uma nação latina,
com a assimilação pacífica das outras grandes etnias, como a ameríndia e a africana. Se há
regiões reduzidas, nas quais se fala também outras línguas, o português é o idioma co-
mum de todos os brasileiros.

Essas circunstâncias do Brasil permitiam, como continuam permitindo, a resistência
decisiva contra o neocolonialismo que vem sendo imposto aos países do Hemisfério Sul
pelas potências estrangeiras.

Fala-se muito, e há muitas décadas, em nossa debilidade monetária.
Antes, a moeda estava atrelada a reservas metálicas. Quando o Presidente Nixon,

em 1972, declarou que a garantia monetária dos Estados Unidos era a potencialidade
econômica de seu país, abriu um precedente histórico que podemos reivindicar. Se a
moeda é a potencialidade de um país, temos muita massa monetária a emitir. De certo
modo, tendo em vista as nossas grandes reservas naturais, muitíssimo maiores do que as
reservas norte-americanas, poderíamos até mesmo emitir mais do que os próprios Estados
Unidos. Mas a "realpolitik" nos adverte de que o lastro do dólar não é a potencialidade
econômica dos Estados Unidos, e sim o seu poderio militar

O grande problema brasileiro é a falta de solidariedade das elites com as outras
classes sociais. Quando sabemos que o Brasil ocupa o temas de telecomunicações do
mundo, que, entregue de graça a "operadoras" estrangeiras, está sendo desmantelado,
em nome do lucro.

Com alguns sacrifícios - e a liberdade sempre nos exige sacrifícios - poderíamos fe-
char as fronteiras, buscar tecnologias apropriadas e que nos trouxessem autonomia, esta-
belecer linha de equilíbrio entre a liberdade individual e o interesse coletivo - enfim, cons-
truir uma civilização própria no mundo.

Não que seja imperativo ou desejável o isolacionismo. Podemos e devemos nos aliar
aos países que se encontram sob a mesma ameaça. As trocas econômicas só tendem ao
equilíbrio - até mesmo dentro da visão dos custos comparados de Ricardo - quando são
feitas por parceiros de igual poder econômico e militar.
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O Brasil é o principal país do Sul - na divisão econômica do mundo. Ele pode, assim,
estabelecer intercâmbio vantajoso com a China e com a Índia, na bacia do Pacífico; robus-
tecer as suas relações com a África, isso sem falar na vizinhança mais próxima, da América
do Sul.

Não só podemos trocar produtos agrícolas e industriais, como agir em comum no
setor de serviços. Mas é nos produtos da inteligência, sobretudo na tecnologia, que temos
muito a nos ajudar mutuamente.

O Brasil, apesar de todas as dificuldades, dispõe de laboratórios capazes de transfor-
mar em tecnologia aplicada as descobertas da ciência especulativa.

Mais do que isso, o Brasil dispõe do maior banco genético do Planeta. Somos uma
reserva da vida, em um mundo que a opção dilapidadora de "desenvolvimento" neoliberal
está transformando em vasto aterro de lixo.

O Brasil tem alternativas. Essas alternativas, sendo macroeconômicas, são essencial-
mente políticas. Os cidadãos têm que assumir, mediante os instrumentos democráticos, o
controle do Estado, e adotar medidas imediatas que assegurem a sua soberania. O gover-
no central, desacreditado, submisso aos ditados internacionais, não representa mais a
Nação. Cabe agora à cidadania exigir do Parlamento que - dentro dos rigorosos manda-
mentos constitucionais, que não só o autorizam a isso, como o obrigam a isso - imponha
ao Poder Executivo a vontade nacional, de que ar 1datário, e o reenderecem na defesa
da nacionalidade.

As primeiras revelações, nas comissões parlamentares de inquérito que funcionam
no Senado, já despertaram evidências de que o atual Poder Executivo não tem sido o
melhor guardião dos bens nacionais. É preciso que essas investigações prossigam, e que
apontem à Justiça e à cidadania os responsáveis pelos desvios de recursos públicos e pela
negligente administração das finanças.

Dizem alguns historiadores políticos que as sociedades nacionais não se suicidam. É
um engano. Elas estão condenadas ao suicidio quando os seus membros perdem a fé na
comunidade a que pertencem. O exame da História está cheio desses exemplos.
A grande sociedade política dos gregos começou a desintegrar-se com a derrota militar na
guerra macedônica e desapareceu com as invasões romanas. O Egito sucumbiu diante
do grande conquistador macedônio Alexandre, nele se instalando uma dinastia que o
transformaria em presa sucessiva dos impérios que se impuseram na Europa, até a
descolonização formal deste século.

Penso como político, com a consciência de que todas as decisões são sempre políti-
cas, ainda que se identifiquem como técnicas. Pensando como político, só posso ver uma
saída para a crise brasileira que se adensa, e se manifesta na angustia cotidiana, da falta
de empregos, da violência, das doenças, da corrupção e do medo. Essa saída é política e
reclama a imediata mobilização dos cidadãos, dos vereadores, dos prefeitos, dos deputa-
dos estaduais, no exercício da legítima pressão democrática sobre o Congresso. É preciso
encontrar as saídas institucionais para a crise, que existe, en ibora tentem menosprezá-la, a
Fim de evitar o desespero dos marginalizados e o aventureirismo golpista.

Lamento que a minha responsabilidade de cidadão e de Chefe do Poder Legislativo
Mineiro me obrigue a dizer-lhes estas palavras. Mas não se evita um perigo, ignorando-o;
não se resolve um problema, ocultando-o; não se cumpre um mandato político, esquivan-
do-se do dever.

Agradeço aos expositores e debatedores deste ciclo. Eles nos trouxeram informa-
ções e idéias, e nos asseguraram a esperança. Um país que dispõe de intelectuais como os
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que aqui estiveram nada pode temer - para lembrar a advertência de Roosevelt - a não ser
o seu próprio medo.

O nosso Forum prosseguirá nos próximos meses de agosto, setembro, outubro e
novembro. Estou certo de que

Os grandes debates que estamos promovendo ajudarão o Brasii a encontrar o
próprio caminho rumo a seu futuro de soberania e bem-estar

Muito obrigado.
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