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MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA tenta ao crescimento da violência - fenômeno que vem ocor-
Duoos	

Asetembro,

rendo em todo o mundo - e às condições de um modelo
PRESIDENTE ROMEU QUEIROZ prisional que esgotou sua capacidade de recuperação de

22-VICE-PRESIDENTE Fcisco RMi1O
15-VICE-PRESIDENTE CLEIJBER CARNEIRO detentos, a Assembléia Legislativa promoveu, em agosto e
3VICE-PRESIDENTE Gitswo Rsrot 	o Ciclo de Debates sobre Segurança Pública e

19-SECRETÁRIO EWO BRZ	 Democracia. O ciclo, que teve a participação do especialista norte-americano
22-SECRETÁRIO	Ivo Jost	 -em segurança publica David Bayley, reuniu secretários de Estado, acadêmi-
3SECRETÁRIO Msjcao GoNçsiws
41-SECRETÁRIO DLZON MELO cos e integrantes da cúpula das polícias civil e militar de Minas Gerais, além
5-SECRETÁRIO	OúviA	 de representantes dos praças e policiais civis.

SECRETARIA	 A este evento, soma-se o trabalho desenvolvido, a partir de março, durante
DIRETOR-GERAL Dsii.ii p DE JESUS	 quase cinco meses, pela Comissão Parlamentar de Inquérito que esquadn-

SECRETÁRIO-GERAL PsuLo R. Ntsvsiso Viois	nhou o sistema carcerário do Estado. Como resultado, o relatório final - com
70 recomendações às autoridades e dez propostas de lei - sugere uma grande
reforma do sistema.
Com a cobertura desses temas, a matéria da jornalista Maria Tereza Bronzo
e o estudo feito por pesquisadores da Fundação João Pinheiro, que aponta
o crescimento de mortes por homicídio na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a Revista do Legislativo expõe um quadro dramático da situação
da segurança pública em Minas Gerais.
Grande parte dos problemas, da segurança pública ou de outras áreas,
decorre da falta de recursos. O orçamento para o próximo ano já está em
discussão na Assembléia Legislativa. Em dois artigos, o consultor da ALEMG
Leonardo Boëchat discute as alterações sofridas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o impacto negativo sobre os orçamentos estaduais provo-
cado pelo atraso das reformas administrativa, tributária e previdenciária.
Contribuem também para o aperto orçamentário as perdas dos Estados com
a Lei Kandir e a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). Matéria
do jornalista Rodrigo Lucena mostra que Minas e seus municípios perderão
este ano R$ 183,26 milhões, com a prorrogação do FEF.
Ainda na órbita da discussão do Orçamento, apresentamos o balanço das
Audiências Públicas Regionais, cujo modelo, como lembra, em artigo, o
presidente da Assembléia, deputado Romeu Queiroz, continua a ser aprimo-
rado.
A reforma do modelo econômico hoje dominante é o objetivo das forças da
esquerda, vencido o momento de perplexidade provocado pelo triunfo do
modelo neoliberal. Este é o tema da entrevista com o senador Roberto Freire,
que trata ainda, entre outros assuntos, da legislação eleitoral. A política
partidária - ou a sua ausência - é também discutida no artigo da jornalista
e mestranda de Ciência Política da UFMG Marili de Souza
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SEGURANÇA PÚBLICA

Aumento da violência exige
nova política de segurança
Pesquisadores estão buscando identificar as origens do aumento da criminalidade nos
grandes centros urbanos, para traçar novas estratégias de policiamento e construir uma
nova política de segurança pública, mais eficiente e com o envoMmento da população

Maria Teresa Bronzo
Jornalista da Alemg

si

D

o grosso Anuário Esta-
tístico Operacional de

 Minas Gerais, elabora-
do pelo Comando Ge-
ral da Polícia Militar, a

partir dos dados coletados dos Bole-
tins de Ocorrências resultantes dos
atendimentos realizados pela
corporação em 1996, de iniciativa
própria ou quando acionada, saltam
números e índices de criminalidade
crescentes

Diz o anuário: "O número de
atendimentos ocorrenciais vem au-
mentando ano a ano, sendo que, em
1996, chegou a 1.652.126 registros,
significando um aumento de 22,03%
em relação ao ano anterior. O mes-
mo fato foi observado nos Crimes
Violentos, que apresentaram cresci-
mento expressivo. Dentre esses cri-
mes, destacou-se o Roubo a Mão
Armada Consumado, primeiro colo-
cado desde o ano de 1993."

Ainda que os estudos da Polícia
Militar cheguem ao requinte de apu-
rar os dias da semana e os horários
mais freqüentes das ocorrências, boa
parte da população viveu ou sabe de
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um caso que foge totalmente das
estatísticas. E mesmo que a situação
descrita pareça distante para quem
não tenha vivido esse dissabor, hoje
ninguém fica indiferente a ela, prin-
cipalmente porque os veículos de
comunicação são implacáveis ao re-
gistrar o horror dos homicídios, assal-
tos, seqüestros, estupros, enfim, toda
sorte de atos de violência.

Mais recentemente, então, o qua-
dro geral da segurança pública no
País ganhou contornos mais dramá-
ticos, com a movimentação dos po-
liciais militares e civis, carcereiros e
agentes penitenciários em vários
estados brasileiros, por melhores
salários, a despeito da proibição
constitucional e das vedações im-
postas pelo regimento interno de
suas instituições. Concluídas as ne-
gociações estrategicamente protela-
das pelos governos estaduais, que
não escondiam o incômodo de con-
ceder os reajustes, temendo o peso
disso nos já combalidos cofres públi-
cos, o cidadão comum, acuado pela
violência e à espera de uma relativa
tranqüilidade no seu dia-a-dia, aguar-
da que o debate em torno do tema
altere esse estado de coisas.

O sistema de segurança pública
de Minas Gerais, aí entendido como
toda a estrutura policial e jurídica, as
cadeias abarrotadas, os baixos salá-
rios de seus servidores, a prolifera-
ção da corrupção nos presídios e a
lentidão da prestação jurisdicional,
mostra sinais evidentes de deteriora-
ção. A inversão de funções entre as
Secretarias da Segurança Pública e
da Justiça serve de exemplo e de
ponto de partida para uma análise
mais aprofundada sobre o tema.

Ainda que a Secretaria da Segu-
rança Pública tenha a responsabili-
dade de manter o preso até a conde-
nação definitiva, estão sob a sua
guarda, em todo o Estado, segundo
dados da Coordenação Geral de Se-
gurança (Coseg), cerca de sete mil
condenados que deveriam, pela Lei
de Execuções Penais, estar cumprin-
do pena em penitenciárias, subordi-

Dos quase 40
mil mandados

de prisão
expedidos pela

Justiça em
Minas, cerca

de 15 mil
decorrem de
delitos leves,
como furtar

para se
alimentar

nadas à Secretaria da Justiça. A evi-
dência desse descompasso é cons-
tatada nos números apurados pela
Superintendência de Organização
Penitenciária. A Secretaria de Estado
da Justiça tem, sob sua guarda, uma
população em torno de 2.300 pre-
sos, quando há uma capacidade de
recolhimento para 2.970 condena-
dos e uma perspectiva de abertura
de pelo menos 450 novas vagas.

Construir novas cadeias e desafo-
gar a estrutura já existente pode ser
uma alternativa, mas o secretário da
Segurança Pública, Santos Moreira,
faz um cálculo diferente. Segundo
ele, uma cadeia pública custa R$ 700
mil, sendo que uma cela custa R$ 50
mil. "Com esse dinheiro, quantas
escolas para a formação do jovem
poderiam ser construídas?", questio-
na o secretário, que tem 37 anos de
Polícia Civil. "Não há como impor à
sociedade o custo elevado do trata-
mento prisional", completa Santos
Moreira, para quem são necessárias
medidas menos "emocionais e
imediatistas".

Para solucionar, em parte, o pro-
blema da superlotação dos 949 esta-

belecimentos em Minas, entre cadei-
as e delegacias, o secretário faz coro
com os partidários das penas alterna-
tivas, previstas no artigo 43 do Códi-
go Penal para substituir a prisão nos
crimes culposos ou nos dolosos com
pena inferior a um ano. Existe até a
possibilidade de esse limite ser alte-
rado, caso o Congresso aprove pro-
jeto de lei que prevê o cumprimento,
fora das prisões, de penas de até
quatro anos por crimes não inten-
cionais. No caso, o condenado ficará
sujeito a pagamento de multa, perda
de bens e valores, recolhimento
domiciliar, prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públi-
cas, interdição temporária de direi-
tos e limitação de fim de semana.

Do total de 40 mil mandados de
prisão expedidos pela Justiça em
Minas, cerca de 15 mil decorrem de
delitos leves, como furtar para se
alimentar. Esses casos, segundo San-
tos Moreira, poderiam ser resolvidos
com a adoção das penas alternativas.
"O atual sistema prisional transforma
um ladrão de galinha em facínora. A
pena tem que ser educativa. Em
alguns casos, prestar serviços à co-
munidade é melhor do que uma
prisão", endossa o secretário dajus-
tiça, Tarcísio Henriques. A expecta-
tiva é de que, em Minas, 30% da
massa hoje encarcerada - cerca de
três mil presos - poderá ser benefi-
ciada, caso passe a vigorara nova lei.

A despeito dos seus benefícios
para desafogar o sistema prisional,
as penas alternativas, em vigor des-
de 1984, quando houve a última
grande reforma do Código Penal
brasileiro, não emplacaram. O
criminalista Ronaldo Garcia Dias,
professor de Direito Penal da Facul-
dade Milton Campos, acha que isso
ocorre, em parte, devido à falta de
uma cultura "pró-pena alternativa"
dos magistrados, associada ao senso
comum de que a restrição da liber-
dade é a única forma de punir um
criminoso. "A pena privativa de li-
berdade foi um avanço histórico,
porque antes dela as penas mais
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comuns eram a pena de morte, o
degredo e o exílio. Mas, hoje, ela não
representa esse avanço. É um retro-
cesso e está mostrando a sua falibi-
lidade. A atual situação não possibi-
lita a recuperação do preso. E, se ela
ocorre hoje, é muito mais fruto de
uma vontade individual ou de um
grupo religioso, mas não pela ação
do Estado", analisa o criminalista.

"Esses presos estão num depósito
humano. A cadeia bestializa uma
pessoa. O Estado está aperfeiçoando
criminosos, e a cultura que preside
hoje o cárcere em Minas é a da
violência. É a universidade do crime.
É uma política suicida", comenta
também o mestre em Direito Cons-
titucional e professor Fábio Alves
dos Santos, da Pontifícia Universida-
de Católica de Minas Gerais. Mem-
bro efetivo da CPI que investigou o
sistema carcerário do Estado, Alves
dos Santos não poupa críticas ao
governador Eduardo Azeredo, a quem
responsabiliza pela ausência total de
uma política de segurança pública, o
que, por conseqüência, deixa um
rastro de imperfeições.

Alves dos Santos cita a subordina-
ção do Instituto de Criminalística à
Secretaria da Segurança Pública e o
desaparelhamento da Polícia Civil
como "excrescências" do atual siste-
ma, o que, segundo ele, comprome-
te a autonomia e independência
necessárias aos trabalhos da perícia
técnica, por exemplo. Minas é, se-
gundo ele, o único Estado da Fede-
ração em que o Instituto de
Criminalística é dirigido por delega-
dos de polícia. "A perícia tem que ser
totalmente autônoma e imparcial para
que ela preste um serviço à aplica-
ção da justiça. Se o laudo pericial não
goza da isenção que lhe é peculiar,
esse laudo é viciado e, por conse-
qüência, será viciada a decisão do
juiz que se baseia nele para sua
convicção. Sendo assim, estaremos
multiplicando a injustiça. Quem se
beneficia de um bom laudo pericial
é a própria sociedade", sentencia.

Mas qual seria a saída para o

LJ I.___
Santos Moreira defende a adoção

de penas alternativas que
soludonariam, em parte, o

problema da superlotação de
presídios

problema da violência e da
criminalidade crescentes? A origem
do problema, para muitos, pode
estar na expansão da miséria, no
aumento do desemprego, ou seja: os
indicadores sociais são o termômetro
dos índices de criminalidade. A essa
perspectiva vêm-se somar outras,
também recorrentes, como a de que
o mundo moderno estimula o consu-
mo desenfreado e a de que a família
está em processo de desagregação,
como acredita o secretário da Segu-
rança Pública. "O jovem se sente
frustrado pela falta de perspectiva,
comprometendo sua visão de futu-
ro", analisa Santos Moreira. E essa
descrença no futuro, segundo ele,
pode explicar a formação de gangues
e quadrilhas de marginais.

Novo enfoque - Mas são algumas
linhas de pesquisa, na área da So-
ciologia e da Ciência Política, que
trazem ao debate da violência e da
criminalidade um novo enfoque, em-
bora o estudo sobre o tema, no Brasil,
seja relativamente recente - iniciado
na década de 80. De acordo com o
pesquisador Luís Flávio Sapori, do
Núcleo de Estudos sobre Crimina-
lidade e Controle Social da Fundação

João Pinheiro, uma linha de pesquisa
desenvolvida no Brasil e em outros
países, sobretudo nos Estados Uni-
dos, não relaciona obrigatoriamente
os indicadores sociais, como de saú-
de, emprego e saneamento, à inci-
dência de criminalidade violenta.
Segundo Sapori, essa linha coloca
em xeque a tese de que o crime
ocorre para contrabalançara carên-
cia de recursos materiais.

Um levantamento feito na Região
Metropolitana de Belo Horizonte
para apurar o crescimento da
criminalidade, de 1986 a 1995, mos-
trou que, nesse período, houve au-
mento dos índices de crimes violen-
tos como estupros, homicídios, le-
sões corporais e roubos. Mas foi o
crime "roubo" que apresentou maior
crescimento, em torno de 70 a 80%.
Um aspecto curioso, destacado pelo
pesquisador, é que, nesse período,
os indicadores sociais não pioraram.
Ao contrário, de 1992 em diante,
esses números melhoraram. "O Bra-
sil não é um paraíso social, mas a
década de 80 apresentou melhora. A
melhora dos indicadores sociais tem
sido lenta, mas é paulatina, enquanto
o crescimento da criminalidade é
vertiginoso", destaca Sapori.

O crescimento da violência, se-
gundo ele, não é um fenômeno só
brasileiro. Nos últimos 30 anos, o
mundo tem experimentado uma onda
de violência. A Europa e os Estados
Unidos passam, desde a década de
60, por um recrudescimento das
taxas de violência, depois de um
longo período de calmaria. Do final
do século 19, até meados do século
20, registraram-se baixas taxas de
criminalidade violenta. "A moder-
nidade se consolidou pelo controle
das pulsões individuais, pelo contro-
le dos impulsos, comuns nas socie-
dades dos séculos 16 e 17. Os
séculos 17 e 18 foram constituídos
pela afirmação de valores humanistas,
e, nessa época, a violência diminuiu.
Alguns acreditam que o aumento se
deva à crescente industrialização e
urbanização, com a conseqüente desi-
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gualdade social e extrema indi-
vidualização, o que acabou gerando
a perda de certos padrões morais,
diante do processo civilizatório,
fragilizando os controles morais",
analisa Sapori. Ele considera essa
teoria razoável, mas que, talvez, não
sirva para explicar o fenômeno no
Brasil. "A sociedade brasileira sem-
pre foi muito violenta. Desde a
época colonial, nossa sociedade é
cronicamente violenta, como define
o cientista político Paulo Sérgio
Pinheiro, para quem há um certo
autoritarismo socialmente implanta-
do. Não só nos roubos e homicídios,
mas nas relações entre homem e
mulher, pais e filhos, e em diversos
momentos do cotidiano", raciocina
Sapori.

Uma pesquisa a ser feita pelo
Núcleo de Estudos sobre Crimi-
nalidade e Controle Social, em par-
ceria com a UFMG e a Polícia Militar,
pretende testar uma nova hipótese:

a de que a atuação da polícia é uma
variável importante a ser considera-
da. Segundo Sapori, a incidência do
crime reage muito mais prontamen-
te a algumas variáveis - como con-
tingente de policiais nas ruas, núme-
ro de viaturas, número de operações
policiais, distribuição e formas de
apreensão - do que os indicadores
sociais. A hipótese da violência como
produto da miséria social pode ser,
no entanto, diagnosticada. O menor
infrator é o melhor exemplo de
alguém vítima da miséria social. "Ele
é a expressão máxima da
criminalidade como estratégia de
sobrevivência no mundo da rua",
analisa.

"Onde há má qualidade da atua-
ção policial prolifera-se mais a ação
do criminoso. Um aspecto é o que
leva alguém a ser criminoso; outro é
a situação que facilita ou dificulta a
ação criminosa, a perspectiva da
impunidade associada à disponibili-

dade do alvo, por exemplo. Flaven-
do essas duas variáveis, a probabi-
lidade de o crime vir a ocorrer é
muito maior", raciocina o pesquisa-
dor. Essa linha de pesquisa, segundo
ele, sustenta que a atuação preven-
tiva da polícia é fundamental, pois é
esse expediente que vai atuar no
cálculo racional do criminoso. Exem-
plo recorrente dessa tática foi a
redução drástica do índice de
criminalidade na cidade de Nova
York, que sempre conviveu com
números alarmantes.

A ação policial é, portanto,
essencial na mudança desse quadro,
segundo Luís Flávio Sapori. E, nesse
particular, a atuação da Polícia Mili-
tar de Minas tem apresentado, nos
últimos dez anos, sinais positivos. "É
uma corporação que buscou se abrir,
oxigenar-se, com outras entidades
civis, distanciando-se da cultura au-
toritária do período militar", explica
o pesquisador.

Investimentos buscam modernizar a Polícia Civil
"Não há como combater

modernamente a violência e a
criminalidade sem o acompanha-
mento técnico e científico da evo-
lução por que passa o mundo
moderno", analisa o secretário da
Segurança Pública, Santos Moreira.
Com base nessa premissa, ele tem
levado a efeito uma série de pro-
jetos de infra-estrutura, orçados
em R$ 15 milhões, que buscam dar
suporte para modernizar a Polícia
Civil no Estado. Segundo o secre-
tário, Minas dispõe hoje de um
dos mais modernos e completos
institutos de criminalística do País.

Nos laboratórios cio Instituto
de Criminalística, atualmente, são
realizados todos os serviços de
polícia técnica com a tecnologia
de ponta disponível no mundo. É
o caso do exame de DNA, utiliza-
do na coleta de identificação de
provas, em análises e para casos

de investigação de homicídios; dos
exames de absorção atômica, que
complementam a identificação de pro-
vas no local dos crimes; voz e dados
(áuclio); além de todos os exames
laboratoriais. "Minas hoje se coloca à
frente dos trabalhos de identificação
humana, é pioneira nesse sentido.
Temos equipamentos superiores e mais
modernos do que os da Unicamp",
analisa Santos Moreira. Houve ainda
investimentos em rádio-comunicação,
agora digitalizado. "Minas é o único
Estado do País a possuir o equipamen-
to, o Brasil é o único da América
Latina, e somente dois países da Euro-
pa o possuem", orgulha-se.

O secretário destaca, ainda, no pro-
jeto de modernização da Polícia Civil,
a aquisição de nova frota com mil
viaturas; reforma e readaptação de 47
delegacias regionais; consolidação do
projeto de informatização cia Polícia
Civil - 900 micros foram instalados na

Secretaria da Segurança Pública,
dos quais 400 em rede, dando
suporte ao Sistema de Informa-
ções Policiais, que permite inter-
ligar todas as cidades-pólo,
comarcas, regionais e seccionais.
"Hoje a delegacia mais longínqüa
cio Estado está dotada das mes-
mas informações de que dispõem
os policiais da Capital", diz San-
tos Moreira.

Também aumentaram os in-
vestimentos em reaparelhamento
humano, segundo o secretário.
Os concursos públicos foram
regionalizados, buscando-se o
policial na sua região. Além disso,
o nível de escolaridade passou a
ter um peso maior na carreira; na
área de Crirninalística, por exem-
plo, há peritos com PhD em Quí-
mica; e estão sendo feitos
maiores esforços para garantir a
reciclagem dos atuais quadros. •
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Legislativo abre o debate
para a sociedade
A Assembléia de Minas ampliou a discussão sobre o sistema e a política de segurança
pública do Estado, concluindo, em setembro, dois grandes eventos sobre o tema: um Ciclo
de Debates sobre Segurança Pública e Democracia e a CP/ do Sistema Penitenciário, que
apresentou um relatório com mais de 70 recomendações

ft	violência e a falta de segurança são
os problemas mais graves da
atualidade para as populações de Belo
Horizonte, São Paulo e do Rio de

1	Janeiro. Essa constatação foi apurada
numa pesquisa do Jornal do Brasil/Gerp, realizada
entre 23 e 24 de agosto deste ano, com 350
moradores das três capitais. Nesse universo, 52%
destacaram o item "violência e falta de segurança"
como a maior mazela do município. Mesmo
tomando cada cidade isoladamente, essa resposta
encabeça a lista de problemas, sendo mais
acentuada em São Paulo, com 70% dos
entrevistados, e com 45% tanto no Rio quanto em
Belo Horizonte.

O resultado - que não surpreende ninguém -
confirma o que, nos últimos tempos, a imprensa
vem destacando em suas manchetes, como o
crescimento dos índices de criminalidade, do
aumento da gravidade das ocorrências e da
disseminação dos delitos por todas as classes
sociais. Acompanhando o interesse da opinião
pública, os jornais têm aprimorado a edição dessas
matérias e aprofundado a sua abordagem, tirando-
as das páginas policiais para outras editorias, da
política até a de comportamento.

A vulnerabilidade do cidadão que anda nas ruas
das grandes cidades brasileiras e sua insatisfação
com a política de segurança pública ganharam
maior visibilidade a partir do movimento das
polícias militares, que pipocou na maioria dos
estados brasileiros, entre os meses de maio e julho
deste ano, escancarando, entre outras mazelas do
sistema, a fragilidade das suas equipes, destacadas
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para estar na linha de frente da batalha contra a
criminalidade, com a responsabilidade também de
manter a ordem pública.

Os baixos vencimentos dos efetivos das polícias
militares - em alguns estados, o inicial, tirados os
descontos de praxe, não chega a um salário
mínimo -; a falta de recursos para compra e
manutenção de equipamentos, armas, munição,
transporte, entre outros gastos; e a inexistência de
programas de formação dos policiais, entre outras
carências, são problemas comuns às corporações da
maioria dos estados, explicitados nos recentes
movimentos reivindicatórios.
Perfil - Em Minas, para enfrentar um índice
crescente de ocorrências policiais e o aumento
visível da violência em todos as grandes cidades -
da periferia para o centro, das regiões nobres para as
comunidades mais carentes de cada uma delas -, a
Polícia Militar conta com um efetivo de 41.500
servidores, sendo que 8,8% desse universo encontra-
se ocupado nas atividades-meio e, portanto, fora da
função de policiamento. Esse quadro é estável há
pelo menos três anos, apesar do aumento da
população, principalmente nas cidades de porte
médio. A Polícia Civil, que atua no papel de
investigação, tem 10.800 homens, sendo que 1.100
estão na área administrativa.

As duas corporações possuem ramificações que
atingem a maioria dos 853 municípios mineiros. A
PM possui dez comandos regionais, além de um
comando do Corpo de Bombeiros, com 30 batalhões
numerados e mais cinco especiais, além de 18
companhias especializadas em Policiamento do Meio
Ambiente e do Trânsito Rodoviário. A Polícia Civil
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compõe-se de 47 delegacias regionais, com 11
seccionais na área metropolitana, além de oito
outros órgãos a ela ligados, como o Instituto de
Criminalística e a Divisão de Tóxicos.
Recursos minguados - Para manter essa
estrutura, o Estado tem dedicado, historicamente,
5,5% do seu orçamento fiscal à função "Defesa
Nacional e Segurança Pública", que inclui desde os
gastos com custeio de todo o sistema até os
investimentos e as verbas destinadas, por
exemplo, às escolas mantidas pelas corporações
militares. Se for considerado apenas o item
"Programa - Segurança Pública", que concentra os
gastos nessa atividade específica, esse percentual
cai um pouco mais. Em 1995, por exemplo, de
um orçamento total de R$ 9,5 bilhões, a área de
Segurança Pública recebeu R$ 494,3 milhões,
correspondendo a 5,2%. Em 1996, foram
R$ 543,7 milhões de R$ 9,4 bilhões, ou seja, uma
participação no bolo de 5,8%.

Em 1997, foram reservados para o setor
R$ 567, 7 milhões, ou 4% dos R$ 13,9 bilhões
fixados para o período, menos 0,2% em relação ao
ano anterior. E, até junho deste ano, a área de
segurança havia aplicado, do seu orçamento,
apenas R$ 241,6 milhões, menos da metade do
que lhe foi autorizado. Os gastos com
investimento, nesses últimos três anos, nunca
foram superiores a 6% da parcela destinada ao
setor. É um orçamento minguado para a dimensão
do problema que os estados estão enfrentando,
não só nas capitais, como também em algumas
cidades-pólo do interior.

Um outro foco de discussão, que antecedeu às
manifestações de rua de policiais militares e civis
e deflagrou o debate sobre a crise dessas
instituições, trata da violência dos policiais contra
cidadãos indefesos e, até prova em contrário,
inocentes e mesmo contra aqueles que estão sob
sua guarda, suspeitos ou acusados de qualquer
delito. A violência da polícia foi mostrada em
vários telejornais, transmitidos em rede para todos
os cantos do País. As imagens feitas por um
cinegrafista amador, transmitidas pela TV Globo,
mostrando a brutalidade da ação policial na Favela
Naval, em Diadema, na Grande São Paulo,
chegaram até mesmo aos jornais de tevês
estrangeiras.
Sobreviventes - O desrespeito aos direitos
elementares de qualquer cidadão excede as
barreiras do tolerável e os limites do bom senso
nas redes de penitenciária e prisões de qualquer
um dos estados brasileiros. Em Minas Gerais, um
estudo dos promotores Gilvan Franco, Cláudia
Spranger e Shirley Bertão mostra o quadro

dramático dos estabelecimentos prisionais e a
precária situação da maioria dos detentos.

De acordo com o estudo, 74% dos presos
condenados no Estado (7.852) estão em cadeias e
26% (2.709) em penitenciárias - o que fere a Lei de
Execuções Penais, já que os sentenciados devem ser
transferidos das cadeias para os presídios após a
condenação.

Na Capital, essa concentração de sentenciados em
cadeias chega ao patamar de 87% (553). O estudo
mostra, ainda, o grave quadro de superlotação das
cadeias. Em Uberlândia, por exemplo, a cadeia tem
capacidade para 40 presos, mas abriga 134. Em
Açucena, 24 pessoas se amontoam em apenas duas
celas - que comportariam não mais que duas pessoas
cada uma. Isso sem entrar na avaliação das condições
mínimas de conforto de cada uma dessas unidades
prisionais, como ventilação, luminosidade, etc.

Enquanto isso, as penitenciárias mineiras, onde a
situação do preso é menos desconfortável, mas onde
também são observadas várias irregularidades,
dispõem, segundo o mesmo estudo, de 2.033 celas
ociosas, considerando-se as unidades sob
administração da Secretaria da Justiça e mais outras
60 na Casa de Detenção Dutra Ladeira, ligada à
Secretaria da Segurança Pública.

Todos esses problemas - do aumento da
criminalidade, da necessidade de reformulação da
política de segurança pública e de mudança nas
polícias militar e civil, da precariedade do sistema
penitenciário e da violência policial - vêm sendo
amplamente debatidos na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, com o objetivo de ampliar o
conhecimento da sociedade sobre essa realidade,
buscar soluções viáveis para os problemas e subsidiar
o processo legislativo na produção de leis, quando
estas se tornam parte da solução de algum problema.

Em abril passado, foi instalada na Assembléia
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar o sistema penitenciário do Estado. Depois
de quase cinco meses de trabalho, a CPI, presidida
pelo deputado João Leite (PSDB), apresentou o
relatório final, de autoria do deputado Ivair Nogueira
(PDT), com sugestão, entre outras iniciativas, de
nove projetos de lei e uma proposta de emenda à
Constituição, tratando de questões ligadas ao tema da
comissão.

No mês de agosto, a Assembléia promoveu, com
o apoio do Doutorado e Mestrado em Sociologia da
Universidade Federal de Minas Gerais, um ciclo de
debates sobre "Segurança Pública e Democracia". As
conclusões desses encontros foram entregues à
comissão especial da Câmara dos Deputados que
examina a questão da segurança pública no País,
presidida pelo deputado Abelardo Lupion (PFL/PR). •
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Especialistas propõem integração
das polícias com a comunidade
Ciclo de Debates reúne especialistas do exterior e de outros estados brasileiros, que
enfatizam a necessidade de democratização internadas corporações, maioren vo/vimento
com a população, e polemizam acerca de temas como a desmilitarização das polícias

Ciclo de Debates
sobre Segurança Pú-
blica e Democracia,
promoção da Assem-
bléia Legislativa, com

o apoio da UFMG, foi desenvolvido
em três etapas, durante os meses de
agosto e setembro. A primeira etapa,
com a participação do especialista
em segurança pública David Bayley,
tratou das tendências mundiais de
mudança nessa área. Na segunda
fase, especialistas brasileiros, como
o jurista Hélio Bicudo (PT/SP) e o
senador Romeu Tuma (PFL/SP), dis-
cutiram o quadro nacional. Para en-
cerrar, foram realizadas duas mesas-
redondas, com a participação de
lideranças dos policiais militares e
civis de Minas Gerais e autoridades
do governo ligadas a órgãos de
segurança pública.

Violência policial - O diretor e
professor da School of Criminal
Justice, State University of New York,
David Bayley, abordou a questão da
segurança pública sob três aspectos:
o processo de reforma das institui-
ções policiais no mundo; as mudan-
ças que estão ocorrendo nas polícias;
e o problema da violência policial.
Bayley frisou que não bastam leis e
mudança de regulamentos se as
áreas de comando das polícias não
estiverem sensibilizadas para a ne-
cessidade dessas reformas.

Sobre as mudanças que estão
ocorrendo nas corporações policiais
em outros países, Bayley citou três
direcionamentos: o aumento da in-
tensidade das respostas que a polícia
dá aos cidadãos; o envolvimento do
cidadão nas questões de segurança;
e, por último, a responsabilidade do
policial.

A resposta da polícia está patente
nas estatísticas que indicam que 90%
do seu trabalho decorre de solicita-
ção da população, e só 10% das
ações ocorrem por iniciativa pró-
pria. As chamadas pelo sistema 911
nos Estados Unidos, como o 190 em
Belo Horizonte, representam o gran-
de trabalho da polícia.

Em países como a Inglaterra, o
Canadá e os Estados Unidos, obser-
va-se crescente envolvimento da
população na segurança pública.
Nesses países, está sendo estimula-
da a formação de grupos civis, cha-
mados de polícia comunitária, para
exercerem o trabalho policial e de
fiscalização dos atos da polícia. Cons-
tatou-se que a maioria das informa-
ções sobre os crimes vem do público
e propicia a solução de 90% dos
casos investigados.

Bayley criticou a violência poli-
cial. Para ele, "o uso da força exces-
siva da polícia contra civis é tolo. Não
funciona. Não se consegue diminuir
a criminalidade com tais métodos. O
uso da força expõe a polícia desne-
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cessariamente. Atrai para a
corporação a desconfiança da socie-
dade e desvia o foco de discussão
dos problemas da segurança de ou-
tros setores com igual responsabili-
dade, como a Justiça e o Estado'.

Sem precipitações - O presidente
da Assembléia Legislativa, deputado
Romeu Queiroz (PSDB), ao abrir a
segunda rodada de discussões, disse
que "não há respostas apressadas
para o problema da segurança públi-
ca", e lembrou que o fenômeno da
violência ocorre no mundo inteiro,
sob a forma de guerras, conflitos
sociais, criminalidade e violência
policial.

A prova de que esse tema ainda
renderá muito debate foi dada pelo
senador Romeu Tuma (PFL/SP). Ele
informou que, até o final de agosto,
antes portanto de o governo federal
enviar suas próprias propostas para
o Congresso, tramitavam na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal
exatamente 1.290 projetos de lei
tratando de segurança pública.

O senador não acredita que o
problema será resolvido apenas com
leis e defendeu investimentos, nas
formas de equipamento, formação e

David Bayley: O uso da força expõe a
policia desnecessariamente. Atrai para

a corporação a desconfiança da
sociedade e desvia o foco de outros
setores com igual responsabialidade,

como a Justiça e o Estado

capacitação, para que a polícia possa
agir da forma que a sociedade exige.
Tuma disse que hoje a polícia brasi-
leira trabalha sob suspeita perma-
nente, "o que é ruim para a polícia
e mantém a sociedade com medo".
Defendeu também a integração das
polícias militar e civil e criticou as
iniciativas para distanciá-las.
Desmilitarização - Depois de fa-
zer um breve histórico da aborda-
gem da questão policial nas Consti-
tuições brasileiras, o jurista e depu-
tado Hélio Bicudo (PT/SP) defendeu
a desmilitarização das polícias. Para
ele, essa é a primeira condição para
que o País, e cada Estado em parti-
cular, consiga aproximar a sua polí-
cia da comunidade, transformando-a
na polícia do povo e não dos
governos.

O deputado argumentou que a
militarização das polícias brasileiras
advém, primordialmente, da sua
subordinação ao Exército, através da
Inspetoria-Geral das Polícias Milita-
res. "Elas são forças de reserva do
Exército - disse -, e esse vínculo é
legal, expresso em legislações edi-
tadas durante os governos militares
e ainda vigentes, que instituíram
também a Justiça Militar."

Hélio Bicudo esclareceu, ainda,
que a desmilitarização da polícia não
se resume a medidas simplistas como
a dispensa do uniforme e o desarma-
mento do policial. "Não é isso que se
pretende - ponderou -, mas uma
mudança mais profunda, de filoso-
fia, pois o militar é treinado para a
guerra, para a destruição, e o polici-
al, para a segurança, para a constru-
ção da paz dentro das comunidades."
O deputado advertiu que a crise das
polícias brasileiras não pode ser
entendida apenas como um proble-
ma salarial, mas de falência de um
modelo, que precisa urgentemente
ser reconstruído.

Falta diagnóstico - O professor
Domício Proença Júnior, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro,

Hélio Bicudo: Desmilitarização é
condição para se aproximar a polícia da
comunidade, transformando-a na polícia

do povo e não dos governos

ponderou, no mesmo debate, que
falta um diagnóstico científico sobre
a questão policial no Brasil, para
embasar as discussões sobre a ne-
cessidade de mudança nessas orga-
nizações. Além disso, existe uma
confusão conceitual, mantida na Cons-
tituição de 1988, vinculando a idéia
de segurança pública ao conceito de
segurança nacional. Essa estrutura,
segundo ele, não serve para a demo-
cracia e é uma das fontes da atual
crise das polícias. Domício Proença
Jr. defendeu que os problemas atuais
da polícia brasileira se resolvem com
pequenas mudanças. "Discordo de
propostas como a de desmilitarização.
Há muito tempo, a nossa polícia já
rompeu esse elo. Mantém alguns
rituais militares, mas, na rua, o poli-
cial está sozinho e age sozinho,
argumentou. O professor da UFRJ
minimizou também a discussão so-
bre fusão das polícias militares e
civis como condição para superação
da crise policial brasileira. "O teórico
tem de apreender a história, respei-
tar as culturas de cada uma dessas
instituições e encontrar caminhos
alternativos."

"Nosso desafio - ressaltou Proen-
ça Jr. - não é o de reestruturar essas
instituições, mas de promover arran-
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jos, sejam de comando, de treina-
mento ou de políticas, entre outros,
para que as polícias possam atuar
como parte de um conjunto de ór-
gãos provedores da ordem pública."

Integração - Na terceira etapa do
debate, com os representantes das
entidades e associações policiais e
as autoridades dos órgãos públicos
ligados à segurança, evidenciou-se a
insatisfação dos primeiros, princi-
palmente com as precárias condi-
ções de trabalho a que estão subme-
tidos, e as carências do sistema como
um todo, reflexo da própria falência
do Estado.

Regulamentos arcaicos, formula-
dos nos moldes do Exército brasi-
leiro, policiais mairremunerados e
mal-equipados; sistemas de defesa
social e de segurança pública defici-
entes; Justiça morosa e distanciada
dos cidadãos, esses foram alguns dos
problemas identificados.

O coronel PM Edvaldo Piccinini
Teixeira, presidente do Clube dos
Oficiais da PMMG, defendeu a
integração das polícias Militar e Ci-
vil, primando por um trabalho qua-
litativo e não quantitativo. "O siste-
ma deve funcionar como uma engre-
nagem na defesa da sociedade e
segurança pública, porque a falta do
poder público cria o poder paralelo,
com o crime organizado incumbin-
do-se das funções do Estado."

O coronel Piccinini acrescentou
que a fusão poderia acarretar mais
deficiência do que a existente hoje,
pois surgiria um órgão gigante, exi-
gindo enormes recursos financeiros,
gerando desmandos, intrigas e
corrupção.

O secretário da Segurança Públi-
ca, Santos Moreira, em outra mesa,
expôs a mesma posição. Defendeu
a unificação de alguns serviços das
duas corporações, com o objetivo de
reduzir custos e aumentar a eficiên-
cia do sistema, mantendo-se intacta,
no entanto, as duas estruturas. "Ne-
cessitamos de um único sistema de

informação, um único serviço de
rádio-informação, enfim, de uma
maior interação, mas não da unifica-
ção", exemplificou.

O comandante do Policiamento
Militar da Capital, coronel PM Edgar
Eleutério Cardoso, engrossou o coro,
argumentando que "estamos bem
estruturados quanto à forma, carece-
mos é de maior harmonia no nosso
funcionamento. Faltam-nos uma vi-
são sistêmica da segurança pública e
uma filosofia que nos oriente, bem
como uma maior ênfase na participa-
ção comunitária, fundamental em
qualquer estratégia de segurança
pública".

Unificação - O presidente do Sin-
dicato dos Servidores da Polícia Civil
de Minas Gerais, José Magela Alves
Pereira, levantou a bandeira da uni-
ficação. Ele criticou o modelo atual
das polícias, "deteriorado e sem
nenhuma condição de se manter",
defendendo a criação de uma "polí-
cia civil única", incorporando a mi-
litar. Fez a ressalva, no entanto, de
que esse processo deve ser resulta-
do de uma intensa discussão com a
sociedade.

"A polícia
brasileira

trabalha sob
suspeita

permanente, o
que é ruim para

a polícia e
mantém a

sociedade com
medo"

Senador Romeu Tuma

Outro a defender a unificação das
polícias foi o presidente da Associ-
ação dos Delegados de Carreira da
Polícia Civil de Minas Gerais, Vítor
Hugo Moreira de Resende. Segundo
ele, é fundamental uma reformulação
profunda da estrutura de segurança
pública.

O presidente do Conselho Esta-
dual de Direitos Humanos, José Luiz
Magalhães, também propôs a unifi-
cação e foi além, defendendo a
eleição, pelo voto direto do povo, do
chefe da polícia, num modelo seme-
lhante ao norte-americano. Maga-
lhães destacou, ainda, outros pontos
da proposta dos grupos ligados à
defesa dos direitos humanos, entre
elas a desmilitarização, desvin-
culando-se a nova corporação das
Forças Armadas, e a municipalização
das competências, para definição de
ações de segurança pública e de
direitos humanos, através de conse-
lhos municipais.

Reformulação - A advogada do
Centro Social dos Cabos e Soldados
da PMMG, Cláudia Cecilia de Almeida
e Silva, apresentou também uma
proposta mais abrangente para a
reformulação da política de seguran-
ça pública e mudança das polícias.
Ela criticou os regulamentos das
polícias militares, arcaicos, inspira-
dos nos do Exército brasileiro e
eivados de preceitos, que não mais
coadunam com o estado democráti-
co de direito. Ela entende que de-
vem ser substituídos por normas
mais adequadas, que denotem a
evolução de todos os segmentos da
sociedade brasileira, inclusive o
militar.

Cláudia de Almeida defendeu a
melhoria da eficiência dos serviços
policiais, através de uma seleção
mais rigorosa para ingresso nos qua-
dros da corporação; melhoria da
remuneração dos policiais; aumento
dos investimentos públicos no setor
de segurança; maior aproximação
entre a comunidade e o policial; e
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inserção de matérias relacionadas
aos direitos humanos e à cidadania
na formação dos policiais.

A advogada citou a carta-propos-
ta da Associação Nacional das Enti-
dades Representativas de Cabos e
Sargentos das Polícias Militares e
Bombeiros Militares do Brasil, ela-
borada em Brasília, em 25 de agosto
último. Ela destacou, entre as pro-
postas, a de criação de uma lei
específica abrangendo todas as po-
lícias do Brasil; de um regulamento
ético e disciplinar, em consonância
com a Constituição Federal de 1988;
e de um plano nacional de cargos e
salários.

Democratização - Nessa mesma
linha, o representante da Associação
dos Servidores da Polícia Civil de
Minas Gerais, Otávio José Lima
Toledo, falou que a questão da
segurança pública só será resolvida
quando houver uma participação
maior da sociedade. Disse que é
preciso que as polícias se abram
para que todos conheçam as suas
dificuldades e pregou a democrati-
zação dessas instituições, garantindo
mesmo o direito de organização da
categoria.

O presidente do Sindicato dos
Policiais Federais no Estado de Mi-
nas Gerais, Juvercino Guerra Filho,
disse que é preciso acabar com o
mito de que o sindicato policial está
vinculado às centrais sindicais ou a
qualquer partido político de esquer-
da ou direita. Juvercino defendeu a
independência do sindicato como
forma de garantir o direito de cida-
dania e de expressão dos policiais.
Condenou a participação de poli-
ciais armados em manifestações, mas
disse que a organização da categoria
é pressuposto da democracia.

Essa abertura permitiria ainda o
maior entrosamento das corporações
com a comunidade e o comprome-
timento do cidadão com a questão da
segurança pública. O juiz coronel
PM Laurentino de Andrade Filocre,

Unificação ou
apenas maior
integração das

polícias?
Estas posições

acirraram os
debates e
levaram à

formulação de
diversas

propostas de
solução para o

problema

do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais, defendeu
essa participação para garantir maior
eficiência da ação policial. "Se não
estimularmos o cidadão de bem para
que se comprometa com o projeto de
segurança pública, dificilmente te-
remos sucesso em nossas ações',
alertou.

Outras variáveis - Durante os de-
bates, ficou evidente que existe uma
ampla consciência de que a solução
dos problemas de segurança pública
extrapola o seu próprio universo. O
presidente da Associação dos
Subtenentes e Sargentos da PM,
Welinton Eustáquio de Jesus, denun-
ciou a visão elitista dos governantes
sobre essa questão. Observou que a
segurança pública ganhou espaço na
agenda dos governos só depois de a
crise das polícias chegar às ruas e
começar a incomodar as elites. Disse
que é preciso que as pessoas que
estão discutindo o assunto conheçam
a realidade dos quartéis e denunciou

o modelo de polícia existente hoje,
feito para dar segurança aos mais
ricos, negligenciando os bairros po-
bres, "onde há desejo de segurança".

O próprio secretário Santos
Moreira admitiu que o sistema de
segurança pública está falido, supe-
rado, e que precisa ser reformulado.
O secretário destacou que faltam às
organizações nacionais "uma identi-
dade nacional, uma identidade dou-
trinária e uma identidade tática
operacional". Mas ele frisou que
falta, principalmente, horizontalidade
de procedimentos entre os diversos
segmentos envolvidos direta e indi-
retamente com segurança pública.

"Como poderemos fazer segu-
rança pública com as prefeituras
municipais autorizando a ação de
camelôs e, conseqüentemente, le-
galizando o comércio de produtos
contrabandeados? Com as prefeitu-
ras autorizando a ação dos
'flanelinhas', que estão extorquindo
cidadãos? Com crianças abandona-
das?", questionou, advertindo que é
preciso um conjunto de medidas
para fazer segurança pública, e não
só uma reforma de polícias.

A representante da Associação
das Famílias e Amigos das Vítimas de
Violência, Jocélia Maria de Castro
Leão Brandão, destacou que é pre-
ciso, antes de mais nada, combater as
causas da violência, como a fome, o
desemprego, a questão ambiental e
a questão agrária. Jocélia Brandão
propôs, ainda, a adoção de uma
política de segurança pública que
tenha, como elementos básicos, a
educação e o combate à impunida-
de. Lamentou que a violência seja a
única coisa democratizada no País,
pois atinge a todos sem distinção de
sexo, cor e classe social.

*Participaram da cobertura do Ci-
cio deDebates sobre Segurança Pública
e Democracia osjornalistasEustáquio
Marques, Francisco deMoraisMendes,
Patrícia Duarte eRodrigolucena
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CPI propõe reformulação do
sistema prisional do Estado

Fabiana de Oliveira
Jornalista da Alemg

1
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u

ma reformulação pro-
funda do sistema
prisional, com a puni-

 ção de policiais, a ga-
 rantia de autonomia

para os peritos, a democratização da
gestão do Fundo Penitenciário e
mudanças nos quadros de direção
das Secretarias de Estado da Justiça
e da Segurança Pública. Essas são
algumas das propostas contidas no
relatório final da CPI do Sistema
Penitenciário, aprovado no início de
setembro pelos membros da comis-
são. O documento faz várias reco-
mendações ao Executivo, ao Judici-
ário e ao Tribunal de Contas, além de
encaminhar nove projetos de lei e
uma proposta de emenda à Consti-
tuição para análise da Assembléia.

O relatório, apresentado a um públi-
co de mais de 150 ouvintes, reunin-
do autoridades, servidores do siste-
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ma de segurança pública e represen-
tantes de entidades da sociedade
civil, foi lido pelo relator da CPI,
deputado Ivair Nogueira (PDT).
Mesmo com uma leitura sintetizada
do documento de 234 páginas, a
reunião durou quase três horas. O
relatório é o resultado de um trabalho
de mais de quatro meses, que incluiu
coleta de cerca de 200 depoimentos,
35 inspeções in loco a estabeleci-
mentos prisionais no interior e na
Capital, além de análise de dados
estatísticos. A CPI, instalada em 3 de
abril, a requerimento do deputado
Miguel Martini (PSN) e outros, teve
como presidente e vice os deputa-
dos João Leite (PSDB) e Durval
Ângelo (PT), respectivamente.

Comprovação - O relatório traz
uma retrospectiva do trabalho feito
pelos parlamentares, mostrando
como foram apuradas as denúncias
que chegaram à CPI. Entre as irregu-
laridades comprovadas, estão a prá-
tica de tortura, corrupção, desvio de
dinheiro, e a má-gestão dos recursos
públicos (como exemplo, o Fundo
Penitenciário), além dos conflitos de
competência entre as Secretarias de
Estado da Justiça e da Segurança
Pública e do excesso de burocracia.

Essa radiografia inédita do sistema
prisional do Estado - com contribui-
ções essenciais de promotores, en-
tidades e das pastorais carcerárias -
mostra a necessidade urgente de
modificar o modelo atual. Fábio Alves
dos Santos, da Pastoral Carcerária,
que acompanhou os trabalhos da
comissão, disse que as conclusões da
CPI "ajudarão a recompor a dignida-
de perdida do homem encarcerado".
O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Romeu Queiroz
(PSDB), ao receber o documento das
mãos do deputado João Leite (PSDB),
disse que o relatório "não será mais
uma peça de arquivo, mas um instru-
mento da Assembléia para promo-
ver a melhoria das condições dos
presos no Estado".

Punição a policiais
• Denúncia à Corregedoria de Polí-

cia contra os peritos criminais
Fernando Antônio Araújo e Wallace
Wellington Ferraz, com as respec-
tivas provas documentais, além de
afastamento dos dois até a conclu-
são do processo investigatório. A
solicitação parte da constatação de
falhas do laudo pericial encami-
nhado pelo Instituto de Cri-
minalística à CPI, com o objetivo
claro de desqualificar o relatório
da visita dos deputados à sala de
tortura do Departamento Estadual
de Operações Especiais (Deoesp),
conhecida como "Igrejinha" (em
9/4/97).

• Exoneração do diretor do Instituto
de Criminalística, Ronaldo Jacques
Camargos da Cunha, tendo em
vista desmandos praticados com o
objetivo de alterar o laudo pericial
da "Igrejinha". A CPI também en-
caminha à Corregedoria de Polícia
e ao Ministério Público as provas
documentais contra o diretor.

• Afastamento dos cargos dos se-

guintes servidores, envolvidos com
violação dos direitos humanos (en-
caminha também ao Ministério
Público e à Corregedoria de Polí-
cia solicitação para instaurar pro-
cessos contra eles):
—delegado-chefe do Deoesp, João

Reis;
- delegado titular da Delegacia de

Crimes contra a Fazenda Públi-
ca, André Luiz da Rocha;

- detetives do Deoesp Geraldo
Augusto Caldeira Pereira, Mar-
co Rezende de Paula e Fábio
Bandeira;

- diretor da Penitenciária Nelson
Hungria (de Contagem), major
Marcelo; agentes e funcionários
major Moraes, Juscelino e
"Cabelinho";

- agentes e funcionários da Peni-
tenciária Dênio Moreira de Car-
valho: sargento Alvarenga, cabo
Ronaldo Dutra, cabo Alberto e
sargento Viganó.

Ao governo do Estado
• Reexame dos quadros de direção

das Secretarias da Justiça e da

j
t

'.'	.

Relatório final traz mais de
70 recomendações
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Segurança Pública, a fim de que no
Estado seja implantada uma política
prisional mais eficaz, humana e que
atenda à ordem legal vigente. A CPI
constatou, segundo destaca o rela-
tório, que a manutenção de 2.033
celas ociosas nas unidades da Se-
cretaria da Justiça e de 60 vagas na
Casa de Detenção Dutra Ladeira
(administrada pela Segurança Pú-
blica) revela "o grau de inércia a que
chegou a administração pública es-
tadual, envolvida na defesa de gru-
pos e interesses corporativistas e
individuais". O relatório mostra, ain-
da, que foram apresentadas justifica-
Uvas grosseiras para a não-utilização
das celas, como erro em planilha, falta
de casa de diretor e canil, uso das celas
pela guarda, estrago na descarga do
vaso sanitário das celas, etc.
Exoneração de todos os policiais
militares reformados e policiais
civis aposentados em exercício
nos estabelecimentos penais vin-
culados à Secretaria de Estado da
Justiça; suspensão das contratações
de agentes penitenciários e aber-
tura de concurso público para o
cargo; ativação e adequação da
Escola Penitenciária, para o aten-
dimento das necessidades de for-
mação profissional exigidas pelo
sistema e prescritas na Lei de
Execução Penal e nas Regras Mí-
nimas para o Tratamento do Re-
cluso, da Organização das Nações
Unidas (ONU); encaminhamento à
Assembléia do Estatuto do Pessoal
Penitenciário; nomeação de uma
comissão de estudos visando à
implantação do Plano de Cargos e
Salários da categoria.
O relatório justifica as medidas

com vários argumentos, entre eles o
de que PMs reformados e policiais
civis aposentados exercem a guarda
de presos nas penitenciárias de Con-
tagem e de Ipaba. Policiais civis na
ativa, destacam ainda os integrantes
da CPI, são os responsáveis pela
guarda de cerca de 80% dos presos
do Estado, em desrespeito às "Re-

gras Mínimas para o Tratamento dos
Reclusos", da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).
• Preferência à mão-de-obra prisional

nas obras de construção e reforma
de unidades prisionais, sempre
que as condições legais e de
segurança permitirem.

• Agilização de concursos públicos
e nomeação de pessoal para as
unidades prisionais de Governa-
dor Valadares e Contagem; cons-
trução do canil e da casa do diretor
da Penitenciária de Governador
Valadares, a fim de viabilizar a sua
inauguração imediata; agilização
do processo de matrículas de pre-
sos nas unidades da Secretaria da
Justiça.

Ao Tribunal de Contas
• Auditorias nas contas referentes às

licitações e aos contratos para
prestação de serviço de alimenta-
ção às penitenciárias e às cadeias,
realizados nos últimos dois anos
pelas Secretarias da Segurança
Pública e da Justiça. A solicitação
parte de denúncias feitas à CPI de
irregularidades nos preços das
refeições e na renovação dos con-
tratos.

À Secretaria de Estado da Casa
Civil

Formação de um grupo de trabalho

1

para elaborar um plano de trans-
ferência de todos os presos sob a
guarda da Secretaria da Segurança
Pública para a da Justiça. O plano
deverá ser executado no prazo
máximo de dois anos e encami-
nhado, para estudo, à Comissão de
Direitos e Garantias Fundamen-
tais da Assembléia em 90 dias.
A solicitação parte da constatação

da CPI de que a Secretaria da Justiça
não cumpre a Lei de Execução Penal
- que prevê a custódia dos presos do
Estado apenas por esta secretaria. A
Segurança Pública, por sua vez,
mantém sob sua guarda presos pro-
visórios e condenados, desrespei-
tando a lei e os tratados internacio-
nais - dos quais o Brasil é signatá-
rio -, que não admitem esse tipo de
função para a polícia.
Ao Poder Judiciário
• Criação de novas varas de Execu-

ção Penal em Minas Gerais.
• Prioridade nos julgamentos dos

crimes contra os direitos huma-
nos.

• Incentivo à criação de conselhos
da comunidade em todas as
comarcas do Estado. Encaminha,
ainda, ao governo do Estado
pedido para que sejam desen-
volvidas campanhas públicas
nesse sentido.
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Ao Conselho de Crnninologia e
Política Criminal

Elaboração do Programa Estadual
de Recuperação do Preso, a ser
apresentado à Comissão de Direi-
tos e Garantias Fundamentais no
prazo de 180 dias. O programa
deve contemplar as experiências
citadas no relatório da CPI, bem
como outras inovações voltadas
para a efetiva reintegração do
preso ao convívio social. Solicita,
ainda, que o conselho apresente
uma solução alternativa para a
situação em que se encontra a
Penitenciária de Contagem.
A CPI apóia-se no fato de que, nas

delegacias e cadeias públicas, onde
estão mais de 80% dos presos do
Estado, não há qualquer assistência
educacional ou profissional, nem
espaços próprios para instalação de
oficinas, salas de aula, receber visi-
tas ou para tomar banho de sol. Não
há também tratamento de qualquer
espécie.
Ao Ministério Público
• Ampliação do número de promo-

tores na Vara de Execuções Pe-
nais, tendo em vista o acúmulo de
processos.

Às Secretarias da Saúde e da Justiça
• Providências para que o Hospital

Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz
e o Hospital de Toxicômanos Pa-
dre Wilson Vale da Costa sejam
incluídos no Sistema Único de
Saúde (SUS).

À Comissão de Direitos e Garan-
tias Fundamentais da Assembléia
• Criação de um arquivo referente às

denúncias de casos de violação
dos direitos humanos ocorridos no
Estado, exigindo das autoridades
públicas o afastamento e a puni-
ção de policiais envolvidos.

• Realização de visitas periódicas
aos estabelecimentos penais, a
fim de fiscalizar o cumprimento
das normais legais - em especial
o respeito aos direitos humanos no
interior desses estabelecimentos.

0J

relator da CPI, depu-
tado Ivair Nogueira,

j incorporou ao seu re-
latório sugestão da
comissão de encami-

nhar ao Legislativo nove projetos de
lei e uma proposta de emenda à
Constituição. São eles:
Novas atribuições para a Secre-
taria da Justiça - Dá nova denomi-
nação à Secretaria de Estado da
Justiça, que passa a se chamar Secre-
taria de Estado da Justiça e Direitos
Humanos. Com a mudança do nome,
novas funções são atribuídas ao ór-
gão: elaborar e executar o Programa
Estadual de Direitos Humanos, se-
gundo as diretrizes traçadas pelo
Programa Nacional. Para isso, será
criado, por lei específica, um Fundo
Estadual para Proteção e Promoção
dos Direitos Humanos. A secretaria
ganha, ainda, uma Superintendência
de Direitos Humanos.

ii,	4!

Fundo Penitenciário - Altera a Lei
n9 11.402, de 14/1/94, que trata do
Fundo Penitenciário, desburo-
cratizando o processo que vai da
definição dos projetos até a liberação
dos recursos, democratizando as
decisões e dando transparência à
gestão dos recursos - hoje alvo de
denúncias comprovadas de irregula-
ridade e favorecimento. A arrecada-
ção mensal do fundo é de R$ 1
milhão.

Entre as mudanças sugeridas, está
a gestão dos recursos pela Secretaria
da Justiça (e não pela Secretaria da
Fazenda, como ocorre hoje). Elimi-
na-se a contrapartida, ampliam-se os
objetivos do fundo e o número de
integrantes do grupo coordenador,
excluindo-se representantes da As-
sembléia Legislativa e da Secretaria
da Segurança Pública. A formação do
grupo passa a ser a seguinte: Secre-
tarias da Justiça, do Planejamento e

Comissão sugere diversas
ações ao Poder Legislativo
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da Fazenda, Conselho de Criminologia
e Política Criminal, Conselho Peni-
tenciário, Bemge, representantes de
cada pastoral carcerária (católica e
evangélica) e de entidades civis
que atuam junto ao sistema peni-
tenciário.

A grande inovação que o projeto
traz é possibilitar à Secretaria da
Justiça, mediante convênio, repassar
recursos do Fundo para entidades
públicas ou civis sem fins lucrativos,
estabelecendo parcerias entre Esta-
do e sociedade. O projeto determi-
na, ainda, que os recursos do Fundo
Penitenciário poderão ser utilizados
para formação e treinamento de
agentes penitenciários e assistência
e formação profissional para os
detentos.

Diretrizes para o sistema
prisional - Sugere diretrizes para o
sistema prisional do Estado, estabe-
lecendo uma política norteadora -
hoje inexistente. O projeto determi-
na que os agentes responsáveis pelo
exercício da polícia judiciária de
caráter técnico-científico e de inves-
tigação das infrações penais não
poderão ter atribuições concernentes
à guarda e vigilância de presos. A
proposição também veda a constru-
ção de estabelecimentos penais de
grande porte, assim considerados os
de lotação superior a 400 detentos.
Outra determinação é a adoção, pelo
Estado, das penas sociais alter-
nativas.

Autonomia dos peritos - Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) que
acrescenta o artigo 300 à Constitui-
ção Estadual e suprime o inciso 1 do
artigo 139. A proposta determina a
autonomia dos Institutos de
Criminalística e Médico-Legal, hoje
subordinados à Secretaria da Segu-
rança Pública. O artigo 300 estabe-
lece que "à Coordenadoria-Geral de
Perícia Oficial do Estado, instituição
permanente dotada de autonomia
administrativa, técnica e financeira,
subordinada ao governador do Esta-

do e essencial à função jurisdicional,
incumbe, privativamente, a reali-
zação de perícias oficiais". A PEC
prega a indivisibilidade e a inde-
pendência funcional da coorde-
nadoria.

Outra mudança diz respeito à
coordenação geral da instituição. O
titular será um perito em final de
carreira, nomeado pelo governador
dentre os integrantes de lista tríplice
elaborada pelos peritos oficiais, para
mandato de dois anos, sendo permi-
tida uma recondução. Na justificativa
da PEC, os membros da CPI destacam
que a perícia oficial não deve estar
subordinada a delegados de polícia
nem a pressões de qualquer ordem.
A falta de autonomia pode compro-
meter a imparcialidade dos laudos e
o bom desempenho dos trabalhos,
destaca o relatório.

Conselho Penitenciário - Torna
obrigatória a criação de Conselho
Penitenciário nas 25 regiões admi-
nistrativas. O conselho, órgão
fiscalizador da execução penal, é
formado por representantes do go-
verno, da comunidade e de entida-
des. Tem competência para emitir
parecer sobre livramento condici-
onal, indulto e comutação de pena;
visitar regularmente os estabeleci-
mentos penitenciários; comunicar
à autoridade competente as viola-
ções das normas de execução pe-
nal, recomendando a abertura de
inquérito e a interdição de estabe-
lecimento.

Defensores Públicos - Dispõe
sobre o número de defensores públi-
cos no Estado, que deverá ser igual
ou superior ao de juízes de direito de
P instância. Hoje, há apenas 391
defensores em 302 comarcas do
interior e na Região Metropolitana
de BH. Para se ter uma idéia do
problema, na Penitenciária de Ribei-
rão das Neves, há apenas seis advo-
gados para prestar assistência a mais
de 700 detentos.

Administração de estabelecimen-
tos prisionais - Transfere a admi-
nistração de vários estabelecimentos
para a Secretaria de Estado da Justiça
(hoje nas mãos da Segurança Públi-
ca): a Casa de Detenção Antônio
Dutra Ladeira, a Penitenciária de
Ribeirão das Neves, a Cadeia Pública
de Uberlândia e o Presídio de Santa
Terezinha, em juiz de Fora. Segundo
a Lei de Execução Penal, cabe à
Superintendência de Organização
Penitenciária (SOP), subordinada à
Secretaria da Justiça, assegurar a
custódia e a manutenção do senten-
ciado e de preso provisório, garan-
tindo-lhes o respeito à dignidade
inerente à pessoa.

Obras pelo Deop - Altera a Lei
n 11.660, de 2/12/94, determinan-
do mais uma exceção à exclusivida-
de do Departamento de Obras Públi-
cas (Deop) em executar obras no
Estado. O projeto determina que as
obras de conservação ou melhoria
de prédios de estabelecimentos
prisionais, especialmente as de re-
forma emergencial, poderão ser exe-
cutadas por contratação de entidades
públicas ou privadas, mediante con-
vênio específico com o Estado, por
intermédio da Secretaria da Justiça.

Estatuto da Policia Civil - Altera o
Estatuto da Polícia Civil, tornando
obrigatória a declaração de renda
pelos policiais a cada dois anos.
Determina, ainda, o afastamento do
contato com o público daqueles acu-
sados de práticas de tortura e maus-
tratos. Estabelece, também, que não
será privativo dos delegados o cargo
de diretor da Penitenciária Dutra
Ladeira.

Transporte de presos - Dispõe
sobre o transporte de preso provisó-
rio ou condenado, estabelecendo
que compete à Polícia Militar essa
atribuição, nas hipóteses legais de
transferência ou saída do estabeleci-
mento penal. Desta forma, o relató-
rio supre lacuna da lei.
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ESTUDO

Número de homicídios cresce
na Região Metropolitana de BH
A análise da incidência de homicídios na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de 1980
a 1995, mostra que esse tipo de mortalidade vem crescendo com regularidade desde a
década de 80 e que os adolescentes são mais vulneráveis aos crimes com arma de fogo

Luís Flávio Sapori
Eduardo Cerqueira

Batitucci
Pesquisadores do Grupo de

Estudos sobre Criminalidade e
Controle Social do Centro de

Estudos Econômicos e Sociais
Fundação João Pinheiro

ste artigo preten-
de descrevera si-
tuação de mor-
tesporhomiczdio
na Região Metro-

politana de Belo Horizonte
(RMBH). A RMBHé hoje com-
posta por 24 municípios. Du-
rante o período analisado
(1980/95), houve várias mu-
danças incluindo emancipa-
ção de municípios (até 1990
eram 18, quese desdobraram
em 20 a partir de 1991 e, em
24, a partir de 1996). Neste
sentido, optamos por empre-
ender a análise consideran-
do a situação que era efetiva
entre os anos de 1991 e 1996.
Os dados de população fo-
ram extrapolados pelo Cen-
tro de Estatística e Infor-
mações da Fundação João
Pinheiro(CEI/FJP)1 , respei-
tando-se a área geográfica
dos municípios criados a
partir de 1991, tomando-se

por base os dados dos censos
demográficosde 1980, 1991 e
1996.

A análise se efetivará a
partir dos dados do Sistema
de Informações sobre Morta-
lidade do Ministério da Saú-
de, selecionando-se do grupo
"Causas E,cternas" (que reú-
nedàdos de acidentes de trân-
sito, suicídios, homicídios,
acidentes de trabalho e aci-
dentes em geral) da Classifi-
cação Internacional de Do-
enças (CID), 92 revisão, os
dados sobre Homicídio e Le-
sões Intencionais (E960.0 -
E9 69.9). Dentro deste grupo,
serão feitas comparações re-
lativas às lesões provocadas
por arma de fogo (E965.0 -
E965.4).

O objetivo é descrever o
comportamento deste conjun-
to de óbitos para a série his-
tórica compreendida entre
os anos de 1980e 1995.
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Gráfico 1
Proporção de óbitos por Homicídio em relação aos

óbitos por Causas Externas - RMBH

Os dados se reterem a todas as ocorrências classificadas entre as causas E960 a E969.

Gráfico 2
Taxa de Mortalidade por Causas Externas

RMBH
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NÚMERO DE HOMICÍDIOS CRESCE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BH

Mortalidade por
Causas Externas e
Homicídios

Uma boa maneira de analisar a
magnitude da mortalidade por homi-
cídios na RMBH é dimensioná-la
junto à magnitude do total de mortes
por causas externas.

Observa-se que, na média, a
mortalidade por homicídios na RMBH
representa 17,4% do total de mortes
do grupo causas externas. Percebe-
se, através do gráfico 1, que esta
proporção vem apresentando uma
tendência de crescimento mais ou
menos regular a partir da metade da
década de 80.

Por outro lado, quando se analisa
o desenvolvimento relativo do total
de mortes por Causas Externas na
RMBH, observa-se uma ligeira ten-
dência de queda na taxa apurada,
considerando-se todo o período (grá-
fico 2). Esse fato reforça a intensida-
de e a importância do fenômeno do
homicídio dentro da análise da vio-
lência na RMBH.

Mortalidade por
Causas Ignoradas e
Homicídios

As chamadas "Causas Ignoradas",
ou "Lesões que se ignora se acidental
ou intencionalmente mugidas" (E980
- E989), são aqueles casos associa-
dos a óbitos em que não se conse-
guiu determinar a natureza da morte,
se acidental, homicídio ou suicídio.

Freqüentemente se associa essa
classificação a um possível sub-re-
gistro do grupo homicídios (SOUZA,
1996), principalmente quando há
envolvimento de armas de fogo
(E985.0 a E985.4).

Com relação ao total do grupo de
causas externas, as causas ignoradas
representam, na RMBH, uma média
de 12% dos óbitos, alcançando um
pico de 20,1% em 1997 e regredindo,
consistentemente a partir de então,
até alcançar 2,9% em 1995. No que

Número de óbitos por 100 mil habitantes

se refere às causas ignoradas em que
houve uso de arma de fogo, estas
representam, em média, 6,11% do
total de óbitos por homicídio (gráfico
3) e 11,35% do total de homicídios
onde houve uso de armas de fogo
(E965.0 - E965.4).

Considerando-se o desenvolvi-
mento pelo período de análise, ape-
sar das variações apresentadas, per-
cebe-se uma tendência para a esta-
bilidade em torno da média, o que
demonstra a manutenção da propor-
ção entre 6 e 8% do total de óbitos
por homicídio.

Esse patamar indica um bom ín-
dice de confiabilidade dos dados,
frente a um possível sub-registro dos
homicídios, por meio de seu mas-
caramento como mortalidade por
causas ignoradas.

Mortalidade por
Homicídios

Analisando o desenvolvimento
do número absoluto de óbitos por
homicídios para o Estado de Minas
Gerais, observa-se uma tendência
que aponta para um crescimento
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Tabela 1
Número de óbitos por homicídio segundo sexo

Minas Gerais

Masculino
1019
926
939
869
948
856
880
873
866

1.030
1.009
1.053

940
1.008

917
1.028

15.161

Sexo
Feminino

134
161
158
136
175
158
144
140
143
166
142
153
152
179
168
145

2.454

Ignorado
4
2
o
2
4
1
2
3
1
1
1
2
5
2
6

12
48

Total

1.157
1.089
1.097
1.007
1.127
1.015
1.026
1.016
1,010
1.197
1.152
1.208
1.097
1.189
1.091
1.185

17,663

Ano

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Total

Fonte: SIM/MS
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Gráfico 3
Proporção de óbitos por Causas Ignoradas em relação

ao total de óbitos por Homicídio - RMBH

lento e progressivo. A série se inicia
num padrão comparativamente ele-
vado, sofre uma queda significativa
até 1988, voltando a subir no final do
período, conforme se depreende
dos dados da tabela 1.

Em termos relativos, entretanto,
observa-se, considerando-se todo o
período, uma ligeira tendência à
queda na taxa de homicídios, que
oscila entre 8,65 e 6,7 homicídios
por 100 mil habitantes, atingindo
uma média de 7,42 como se vê no
gráfico 4.

A população masculina aparece
como vítima em 85,8% dos casos, em
média, contra apenas 13,9% de
vitimização para o sexo feminino,
em média, confirmando a grande
diferenciação entre os gêneros nes-
se tipo de mortalidade.

Para a RMBH, por outro lado,
observa-se uma tendência bastante
clara para o crescimento das ocor-
rências de mortalidade por homicí-
dio tanto em termos absolutos, como
em termos relativos (tabela 2 e grá-
fico 5).

A taxa de mortalidade por homi-
cídio é, na RMBH, bem superior
àquela apresentada para o Estado. A
série começa num patamar bastante
elevado (17,17 homicídios por 100
mil habitantes), apresentando queda
significativa e regular até 1985, vol-
tando a subir no restante do período,
atingindo 15,68 em 1995.

Na RMBH, conforme se observa,
a diferença de vitimização entre
homens e mulheres é ainda maior,
atingindo, na média, a proporção de
87,61% dos óbitos por homicídios
para osexo masculino, contra 12,29%
para o sexo feminino, o que confir-
ma e reforça a tendência apresenta-
da para o Estado como um todo.

Comparando-se a mortalidade por
homicídio entre a cidade de Belo
Horizonte e a área metropolitana
(isto é, a soma dos outros municípios
da RMBH), observam-se, aproxima-
damente, as mesmas tendências
apontadas para a RMBH como um
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todo. Apenas a cidade de Belo Ho-
rizonte contribui com 64,3% do total
da mortalidade por homicídio da
RMBH, em média, para o período
analisado, sendo 64,2% dos óbitos
para o sexo masculino e 65,1% do
total para o sexo feminino.

Para a cidade de Belo Horizonte,
a distribuição da mortalidade por
homicídios entre os sexos alcança
87,54% para o sexo masculino, con-
tra apenas 12,46% para o sexo femi-
nino, em média. Para a área metro-
politana, a tendência permanece,
mostrando 87,61% para a mortalida-
de entre homens contra 12,29 0/6 para
as mulheres.

A taxa de homicídios para a
cidade de Belo Horizonte é sempre
maior do que a verificada para a área
metropolitana, com exceção de 1980,
1983 e 1990, atingindo, em seu pico
superior, 17,94 homicídios por 100
mil habitantes em 1995, conforme se
observa no gráfico 6.

Esses dados indicam a preponde-
rância absoluta da mortalidade por
homicídios para o sexo masculino e
a tendência de crescimento aponta-
do por esse tipo de violência na
cidade de Belo Horizonte, que apre-
senta taxas duas vezes maiores do
que a média observada para o Estado
como um todo.

Destaca-se, também, o progressi-
vo distanciamento entre a taxa de
Belo Horizonte e a da área metropo-
litana, a partir do início da década
de 90.

Mortalidade por
homicídio segundo
faixas etárias

Analisando-se a distribuição de
homicídios pelas faixas de idade' na
RMBH, constata-se, num primeiro
momento, que a maior parte das
vítimas concentra-se na faixa etária
compreendida entre 20 e 29 anos.
Na série histórica estudada, esse fato
somente não é válido para 1981,
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Gráfico 4
Taxa de Mortalidade por Homicídio

Minas Gerais

Número de Óbitos por 100 mil habitantes

Tabela 2
Número de óbitos por homicídio segundo sexo

RMBH

	

Ano	 Sexo	 Total
Masculino	Feminino	Ignorado

	1980	412	 36	 o	448
	1981

	298	 32
	 o	330

	1982	270	 50	 o	320
	1983

	254	 39
	 1	294

	1984	257	 54
	 312

	1985	229
	 35	 o	264

	1986	24.0	 45	 280
	1987	275	 38

	 314
	1988	270	 52	 o	 322
	1989	360	 47	 o	407
	1990	351	 44	 o	 395
	1991	426	 45	 o	471
	1992	381	 56	 O	437
	1993	409	 56	 o	 465
	1994	368	 51	 420
	1995	517	 66	 584

	

Total	5.317	746	 6	6.069

Fonte: SIM/MS
Os dados se reterem a todas as ocorrências classificadas entre as causas E960 a E969
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Gráfico 5
Taxa de Mortalidade por Homicídio
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Gráfico 6
Taxa de Mortalidade por Homicídio

Belo Horizonte - Área Metropolitana
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com algumas oscilações pontuais.
Essa diferença de vitimização não

tem substrato na configuração etária
da população. Já no censo de 1980,
a RMBH apresentava uma propor-
ção maior de adultos de 30-49 anos
(21,5%), se comparada aos jovens de
20-29 anos (20,86%). Essa diferença
favorável ao grupo 30-49 anos se
acentuou no censo de 1991, quando
passou a representar 26,06% da

6	-	 -
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1983 e 1992, quando os homicídios
na faixa de 30 a 49 anos adquirem
maior proeminência. Analisando-se
mais detidamente o gráfico 7, pode-
mos observar que os homicídios
entre jovens adultos de 20-29 anos
oscila ao redor de 40% dos casos ao
longo da série histórica delimitada.
Os homicídios entre os adultos (30-
49 anos), por sua vez, mantêm-se no
período em torno de 35% dos casos,

18

16

14

12

10

8.

Número de óbitos por 100 mil habitantes

população contra 19,5% do grupo
20-29 anos.

Por sua vez, entre 1980/95, a
vitimização de adolescentes (15-19
anos) oscilou entre 10% e 15% do
total de homicídios. Nesse sentido,
podemos afirmar, de forma mais
contundente, que as principais víti-
mas desse crime na RMBH são basi-
camente jovens', compreendendo
mais da metade dos homicídios no
período estudado.

Em termos da manifestação do
fenômeno na cidade de Belo Hori-
zonte e na área metropolitana, há
algumas diferenças que merecem
maiores considerações. No que se
refere à maior vitimização de jovens
na faixa etária de 20 a 29 anos, o
padrão da RMBH repete-se na Capi-
tal e na área metropolitana, respec-
tivamente 39,6% (DP = 2,913) e 39%
(DP = 3,004) de participações mé-
dias4.

Entretanto, há diferenças quanto
à proporção de homicídios em certas
faixas etárias. Na Capital, por exem-
plo, a proporção média de homicí-
dios entre jovens de 15 a 19 anos, no
período, foi de 12,7% (DP= 1,676)
enquanto que na área metropolitana
limitou-se a 10,7% (DP = 2,723). O
inverso ocorre nas vítimas entre 30
e 49 anos, de modo que, na área
metropolitana, a proporção média
foi de 38,7% (DP = 3,411) e, na
Capital, essa média foi inferior, em
tomo de 35% (DP = 3,014), conforme
evidencia o gráfico 8.

Estes dados sugerem que o homi-
cídio vitimiza proporcionalmente
mais jovens na Capital do que na área
metropolitana. Nesta última há uma
maior participação dos adultos entre
as vítimas. É importante salientar que
o fato fica muito mais evidente se
compararmos os dados de Belo
Horizonte com os dados dos peque-
nos municípios da área metropo-
litana.

Os 13 municípios da área metro-
politana que apresentavam popula-
ção inferior a 60 mil habitantes no
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GRÁFICO 7
Proporção de Homicídios segundo Faixa Etária
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início da década de 90 manifestam,
juntos, uma especificidade em rela-
ção à Capital. A maior proporção de
vítimas de homicídios nesse grupo
de municípios apresenta idade su-
perior a 30 anos, sendo que a média
do período alcança 56%. Por seu
turno, os jovens entre 15 e 29 anos
apresentam uma proporção média
de apenas 40%, bem inferior à da
Capital.

Esse fato não pode ser explicado,
a princípio, pela estrutura etária dos
municípios da área metropolitana.
Conforme evidenciam os censos
demográficos do IBGE de 1980 e de
1991, as participações proporcio-
nais dos grupos etários no total da
população em Belo Horizonte são
semelhantes àquelas observadas na
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área metropolitana «5

Os dados apontam, assim, para
especificidades nas situações sociais
geradoras dos homicídios em Belo
Horizonte e nos municípios da área
metropolitana. Pesquisas posterio-
res poderão esclarecer melhor o
fenômeno.

Outro aspecto a ser ressaltado é
a relativa estabilidade da distribuição
dos homicídios entre as faixas etárias
ao longo do tempo, na RMBH. A
despeito de algumas oscilações,
pode-se perceber (gráfico 7) que a
cota de cada faixa de idade no total
de homicídios ao longo da década de
80 não se alterou muito como tam-
bém manteve-se na primeira metade
da década de 90.

Para se diagnosticar, entretanto,

se ao longo desse período há uma
tendência de crescimento ou não de
vitimização de algum grupo etário, é
necessário trabalhar com taxas de
homicídio. Tal empreendimento foi
prejudicado porque não dispúnha-
mos das projeções populacionais da
RMBH, por faixa etária, para os
períodos de 1981 a 1990 e de 1992
a 1995. Tínhamos à nossa disposição
apenas dados dos censos de 1980 e
1991 e uma projeção para 1985.
Resolvemos, então, fazer também
uma projeção para 19956, de modo
a permitir um pequeno exercício
analítico utilizando quatro taxas de
homicídio, englobando toda a série
histórica.

A análise da tabela nos permite
destacar, em primeiro lugar, que, em
quase todas as faixas etárias, com
exceção de 0-14 anos, ocorre uma
queda das taxas na primeira metade
da década de 80, com conseqüente
retomada do crescimento no
qüinqüênio posterior e afirmação no
início da década de 90. É a mesma
tendência observada na taxa de ho-
micídio agregada, conforme
gráfico 5.

O crescimento na vitimização dos
diversos grupos etários que se deu a
partir de 1985 foi mais acentuado
entre os jovens de 15-19 anos,
sendo o único grupo que superou o
patamar da taxa de 1980. Também os
jovens de 20-29 anos incrementaram,
de forma considerável, o nível de
vitimização na RMBH.

As taxas de homicídios entre
crianças, conforme se observa, apre-
sentam crescimento contínuo, tendo
mais que duplicado no período de-
limitado.

Mortalidade por
homicídio segundo
faixa etária e sexo

Incluindo-se a variável "sexo" na
análise da distribuição etária dos
homicídios, pode-se perceber algu-

o
1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994

--- 0-14
—a— 15-19
—*--- 20-29
---30-49
-*-- 50+

TABELA 3
Taxas de Mortalidade por Homicídio

segundo Faixa Etária 7 - RMBH

Faixa Etária	1980	1985	1991	1995

0-14	 0,55	1,19	1,26	1,41

15-19	 17,69	9,57	13,3	21,28
20-29	 33,20	16,98	28,82	30,86
30-49	 30,20	12,22	19,19	21,68

50+	 16,80	6,66	11,33	12,16

Fonte: Cálculo dos pesquisadores baseado nos censos demográficos de 1980 e 91 Anuário
Estatístico de Minas Gerais 1987 e dados do SIM/MS.



GRÁFICO 9
Proporção de Homicídios segundo Faixa Etária
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GRÁFICO 8
Proporção de Homicídios na Faixa Etária
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mas variações importantes em rela-
ção à realidade anteriormente
delineada. Há padrões distintos de
vitimização entre homens e mulhe-
res considerando-se as faixas de
idade.

Na análise do grupo etário mais
sujeito à vitimização, as mulheres
apresentam uma especificidade em
relação aos homens. Nestes, preva-
lece o padrão geral da RMBH, de
modo que os jovens com idade entre
15 e 29 anos compõem o grupo
etário com maior participação
percentual no total das mortes ao
longo de todo o período delimitado.

Em praticamente todos os anos, com
exceção de 1983, mais de 50% dos
homicídios entre os homens concen-
traram-se na faixa de idade indicada.

Já entre as mulheres, o grupo
etário de 30 a 49 anos adquire uma
relevância destacada. Em dez anos
da série histórica, constituiu-se no
grupo de maior vitimização, supe-
rando inclusive em vários anos o
somatório das vítimas entre 15 e 29
anos. Em termos da média do perío-
do, correspondeu a 37,5% das víti-
mas (DP = 6,904), contra 31,5% (DP

= 6,488) do grupo 20-29 anos e 12%
(DP = 4,518) do grupo 15-19 anos.

Conclui-se assim que, na RMBH,
as vítimas masculinas de homicídios
são basicamente jovens, enquanto
que as vítimas femininas apresentam
idade mais avançada. Essa diferença
no perfil da vitimização dos sexos na
RMBH não se deve à estrutura etária.
Assim, o censo de 1991 revelou que,
na RMBH, 19,9% dos homens tinham
idade entre 20 e 29 anos, e 26,01%
idade de 30 a 49 anos. Entre as
mulheres, as proporções são, res-
pectivamente, 19,73% e 26,95%,
muito semelhantes às dos homens.

Outro aspecto a ser mencionado
refere-se às diferenças em relação à
vitimização de crianças (0-14 anos).
Entre os homens, essa faixa de idade
manteve, ao longo da série histórica,
participação proporcional com rela-
tiva regularidade, nunca superando
4% do total. Contudo, entre as mulhe-
res, as crianças vítimas de homicí-
dios têm uma participação conside-
rável. Em termos da série histórica,
esse grupo etário apresenta uma
grande irregularidade, oscilando de
0% em 1991 a 17,1% em 1985. No
que refere à média do período, as
mulheres entre 0-14 anos vítimas de
homicídios situam-se em torno de
7,4% do total (DP = 4 ,693)8 , sendo
superior em mais de três vezes à
média masculina.

Se compararmos os dados da área
metropolitana com os da Capital é
possível identificar singularidades
na vitimização de homens e mulhe-
res nas diversas faixas etárias. Entre
os homens, por exemplo, a área
metropolitana se distingue da Capi-
tal na maior proporção de homicí-
dios no grupo de adultos (30-49
anos), representando na média do
período 38% (DP = 3,398) dos homi-
cídios contra 34% da Capital (DP =

3,775). Essa diferença favorável à
área metropolitana na faixa etária
dos adultos é compensada pela maior
proporção de homens adolescentes
(15-19 anos) que são vitimizados na
Capital, cuja média foi de 12,6% (DP

= 1,793) contra 10,8% (DP = 3,109)

o
1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994

—$-- AMetr

-- BHZ

o
1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994
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na área metropolitana. Entre os jo-
vens adultos (20-29 anos), as dife-
renças entre a Capital e a área
metropolitana são insignificantes.

No caso das mulheres, a Capital
também se destaca em relação aos
homicídios das adolescentes. A des-
peito da extrema irregularidade no
período estudado, oscilando de 3,7%
do total de homicídios em 1993 a
28,6% em 1981, as mulheres adoles-
centes representaram, na média,
13,6% do total de mulheres assassi-
nadas na capital entre 1980 e 1995
(DP = 5,970). Na área metropolitana,
esse número foi menor, por volta de
8,3% (DP = 5,603). Esta última des-
taca-se da Capital na maior propor-
ção de homicídios entre mulheres de
20-29 anos e de 30-49 anos.

Em termos da performance das
diversas faixas etárias masculinas e
femininas ao longo da série histórica
na RMBH, merece destaque o fato de
que não há uma tendência nítida se
delineando entre as vítimas mascu-
linas de homicídio. As oscilações ao
longo do tempo são pequenas, não
ultrapassando 10 pontos percentuais,
o que sugere uma certa estabilidade
da participação das faixas etárias no
total de homicídios.

No caso das faixas etárias femini-
nas, a irregularidade é a marca regis-
trada. As oscilações de um ano para
o outro são constantes e marcantes,

como ocorre entre 1984 e 1990 nos
grupos de 20-29 anos e 30-49
anos'. Nesse sentido, as tendências
históricas não são facilmente
visualizadas. Entretanto, adotando-
se o recurso do cálculo das médias
móveis, é possível identificar mais
facilmente as tendências eventual-
mente existentes10.

Assim é possível afirmar que, no
período 1980/95, na RMBH, há uma
crescimento da participação
percentual das vítimas femininas entre
30-49 anos no total de homicídios
entre as mulheres. As médias, a
partir do final da década de 80,
passam a girar em torno de 40%,
sendo que, nos anos anteriores, as
médias estavam no patamar de 35%.
Esta tendência é muito mais destaca-
da na área metropolitana do que na
Capital.

Por outro lado, é possível consta-
tar um decréscimo da proporção de
homicídios femininos entre as ado-
lescentes. Enquanto que, no início da
década de 80, as médias ficavam por
volta de 15%, na década de 90, as
médias caem para algo em tomo de
10%. Belo Horizonte, nesse caso,
apresenta a queda mais brusca nos
níveis de homicídios de adolescen-
tes em relação às demais faixas
etárias.

A princípio, esses dados não
permitem concluir que os homens

não apresentam mudanças nos ní-
veis de vitimização de suas faixas
etárias e nem que as mulheres adul-
tas estão se tomando mais vulnerá-
veis aos homicídios na RMBH. Para
embasar tal diagnóstico, seria neces-
sário o cálculo das taxas de homicí-
dios na faixas etárias de cada um dos
sexos ao longo de toda a série
histórica. Como dispomos de dados
apenas para quatro anos da série, as
análises seguintes devem ser
relativizadas.

Os dados revelam, por um lado,
que, em praticamente todas as faixas
etárias masculinas e femininas, ocor-
re uma queda das taxas no início da
década de 80, com posterior defini-
ção de tendência de crescimento.

Entre os homens, por exemplo,
vale registrar que o grupo de 15-19
anos apresentou os maiores níveis
de crescimento das taxas de homicí-
dio a partir de 1985, algo em tomo
de 130%. O grupo de 20-29 anos
também teve crescimento conside-
rável, 87,9%. As faixas etárias acima
de 30 anos, por sua vez, apresenta-
ram níveis mais modestos de cresci-
mento das taxas de homicídio. Foram
também aquelas que sofreram a queda
mais abrupta das taxas entre 1980 e
1985.

Repetindo o padrão geral da
RMBH, as crianças do sexo masculi-
no (0-14 anos) constituíram-se no
único grupo com tendência de cres-
cimento continuo das taxas entre
1980 e 1995. A taxa de homicídios
entre crianças quase que triplicou no
período delimitado.

Entre as mulheres, por sua vez,
merece destaque o crescimento
percentual das taxas de homicídio
nos grupos etários de 30-49 anos e
acima de 50 anos. São os únicos
grupos cujas taxas em 1995 supera-
ram aquelas existentes no ano de
1980. Em outras palavras, o cresci-
mento das taxas de homicídio entre
as mulheres na RMBH tem vitimizado
principalmente as mulheres adultas.

Tabela 4
Taxas de Mortalidade por Homicídio segundo

Faixa Etária e Sexo - RMBH

IDADE	1980	 1985	 1991	1995
HOM MUL HOM MUL HOM MUL HOM MUL

0-14	0,88	0,22	1,24	1,12	2,49	0,00	2,30	0,50
15-19	32,75	3,84	16,97	2,49	25,50	1,72	40,35	3,19

20-29	64,14	4,03	31,93 3,64	55,14	4,32 60,00	3,74

30-49	57,97	4,24	23,12	2,09	35,55 4,31	38,76	5,96

50+	33,18	3,99	12,04	2,39	22,31	2,86	21,59	4,91

Fonte: Cálculo dos pesquisadores baseado nos censos demográficos de 1980 - 91 Anuário
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Gráfico 10
Proporção de Homicídios por Arma de Fogo
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Tabela 5
Número de Homicídio por Arma de Fogo segundo sexo

RMBH

Ano	 Sexo	 Total
Masculino	Feminino	Ignorado

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Total

258
166
131
125
143
127
139
157
133
180
192
245
201
239
219
331

2.986

19
12
16
16
15
15
14
14
23
15
20
11
21
23
22
26

282

o
o
o
o
1

o
o
1

O

o
o
o
o
o
o
o
2

277
187
147
141
159
142
153
172
156
195
212
256
222
262
241
367

3.270

Fonte: SIM/MS
Os dados se referem a todas as ocorrências classificadas entre as causas E960 a E969
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Os dados se referem a todas as ocorrências classificadas entre as causas E965.0 a E965.4

Mortalidade por
Homicídios com
Arma de Fogo

Nesta seção, pretende-se analisar
a incidência de óbitos por homicí-
dios em que houve uso de arma de
fogo (E965.0—E965.4).

No caso de Minas Gerais, a ten-
dência de aumento, já verificada
para os homicídios, é bem mais
pronunciada e definida. Em números
absolutos, a série novamente se ini-
cia em um patamar elevado, apre-
sentando queda no início da década
de 80, subindo progressivamente,
com algumas variações, até o final do
período analisado.

É interessante observar que os
homicídios por arma de fogo
correspondem, para o Estado de
Minas Gerais como um todo, em
média, a 38,6% do total de homicí-
dios. A década de 90, entretanto,
concorre com proporções bem mais
elevadas, culminando, em 1995, com
49,7% do total de homicídios sendo
cometidos através do uso de arma de
fogo, o que demonstra a intensifica-
ção desse tipo de violência no Estado
(gráfico 10).

Em termos relativos, a taxa de
homicídios por arma de fogo apre-
senta uma ligeira tendência de au-
mento, mas a variação é muito pe-
quena, atingindo o patamar médio
de três homicídios por arma de fogo
para 100 mil habitantes.

Com relação à proporção de ho-
micídios por arma de fogo em rela-
ção à sua incidência entre os sexos,
percebe-se que os homens são mui-
to mais atingidos por esse tipo de
violência, chegando a 40% do total
de homicídios, em média, contra
27,5% para as mulheres. Novamente
percebe-se, na década de 90, um
aumento significativo nestas propor-
ções, atingindo 52,4% do total de
homicídios para o sexo masculino,
em 1995.

Para a RMBH, a proporção de
homicídios por arma de fogo, diante
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Gráfico 11
Taxa de Homicídios por Arma de Fogo

RMBH
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Gráfico 12
Proporção de Homicídios por Arma de Fogo segundo sexo
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do total de homicídios, é bem maior,
atingindo 53,9%, na média, com
picos de mais de 61% no início e final
da série. Após a queda verificada em
meados dos anos 80, o início da
década de 90 mostra, novamente,
uma aceleração da proporção desse
tipo de violência (tabela 5).

A taxa de homicídios por arma de
fogo para a RMBH é bem superior
àquela verificada no Estado como
um todo, atingindo 10,61 mortes por
100 mil habitantes em 1980 e 9,59
em 1995 (gráfico 11).

Em referência à vitimização des-

se tipo de violência diante do total de
homicídios, para o sexo masculino,
observa-se um patamar de 56,1% do
total de ocorrências de mortalidade
por homicídio, em média, sendo
que, para o ano de 1995, atingiu-se
64% do total de ocorrências. Para o
sexo feminino, observou-se uma
proporção média de 37,8% do total.
Note-se a significativa elevação no
que se refere ao observado para o
Estado de Minas Gerais como um
todo (gráfico 12).

Além disso, o uso de arma de fogo é
primordialmente voltado para vítimas do

sexo masculino. Em média, 92,7% das
vítimas é do sexo masculino.

Na comparação entre a cidade de
Belo Horizonte e a área metropoli-
tana, percebe-se que Belo Horizon-
te responde por 65,7% do total
de ocorrências de homicídio, onde
houve uso de arma de fogo, em
média.

Como no caso anterior, a taxa
para a cidade de Belo Horizonte é
sempre maior do que aquela
verificada para a área metropolitana,
com exceção dos anos de 1980 e
1986, apresentando uma tendência
de crescimento reforçado no final do
período analisado, conforme se ob-
serva no gráfico 13.

Com relação à incidência deste
tipo de violência entre os sexos, para
Belo Horizonte, em média, em
91,38% dos casos as vítimas são do
sexo masculino, sendo que a propor-
ção é praticamente a mesma para a
área metropolitana. Isso indica que
esse tipo de violência é, praticamen-
te, exclusivamente impingida aos
homens.

Por outro lado, observa-se que,
em média, os homicídios por arma
de fogo correspondem, em Belo
Horizonte, a 55,04% do total de
homicídios. Na área Metropolitana,
este índice chega a 51,71%. A
visualização durante todo o período
pode ser observada no gráfico 14.

Homicídios por arma
de fogo segundo
faixa etária

Os dados da RMBH mostram que
os homicídios perpetrados pelo uso
de armas de fogo vitimizam diferen-
cialmente em cada faixa etária. Para
corroborar tal perfil comparativo,
procuramos verificar a proporção de
homicídios ocorridos em cada grupo
de idade que foi causada pelas armas
de fogo.

Nesse sentido, verificamos, no
gráfico 15, que os adolescentes en-
tre 15-19 anos constituem o grupo
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de maior vulnerabilidade às mortes
provocadas pelo uso de armas de
fogo. Dos homicídios ocorridos nes-
se grupo etário no período de 1980
a 1995, aproximadamente 2/3, em
média, foram efetivados por esse
tipo de armas, o que indica sua
importância na vitimização de jo-
vens adolescentes.

Entre as vítimas de 20 a 29 anos,
o uso de armas de fogo não é menos
determinante. Também nesse grupo
de jovens, mais da metade dos casos
se enquadra nesta situação, mais

precisamente 57% dos homicídios
em média (DP=6,513).

À medida que consideramos as
faixas de idade mais velhas, é pos-
sível identificar um decréscimo da
participação das armas de fogo nos
homicídios, na RMBH. Entre 30-49
anos, por exemplo, a média dos
assassinatos motivados por esta cau-
sa cai para 49% do total de cada ano
(DP=5,416). Já entre as vítimas com
idade superior a 50 anos, os números
são ainda menores: 42% dos casos
(DP=8, 108).

No que se refere às crianças,
constata-se uma grande irregularida-
de das proporções ao longo do
período estudado. As oscilações são
grandes, apresentando desde 16,7%
dos casos em 1983 até 76,9% em
1993. De qualquer maneira, a média
dos homicídios por arma de fogo no
período foi de 44% (DP17,450).

Se compararmos, por seu turno, a
Capital com a área metropolitana
percebemos de imediato a impor-
tância maior que as armas de fogo
adquirem nos homicídios das diver-
sas faixas de idade na Capital. Com
exceção das vítimas acima de 50
anos, todas as demais apresentam
proporções superiores na Capital, se
comparada à área metropolitana.

Constata-se, por exemplo, que as
vítimas adolescentes (15-19 anos)
da Capital foram alvejadas por armas
de fogo numa proporção média (69%),
bem superior à da área metropolita-
na (58%). As diferenças entre as
outras faixas etárias não são tão
significativas como a observada en-
tre os adolescentes. Esse dado suge-
re que o uso de armas de fogo é
muito mais disseminado entre os
jovens de Belo Horizonte compara-
tivamente aos jovens dos demais
municípios da região metropolitana.

Além disso, pode-se afirmar que
há, no período 1980/95, uma pro-
porção crescente dos homicídios de
adolescentes na RMBH determinada
pelas armas de fogo. Essa tendência
está presente tanto em Belo Hori-
zonte quanto nos demais municípios
da área metropolitana. Utilizando-se
do cálculo das médias móveis, é
possível constatar que houve um
acréscimo de 5 pontos percentuais
nas proporções médias de homicí-
dios por arma de fogo na faixa etária
15-19 anos, comparando-se a pri-
meira metade dos anos 90 com a
década de 80, na RMBH como um
todo.

Também no grupo 20-29 anos, a
tendência de crescimento da parti-

Gráfico 13
Taxa de Homicídios por Arma de Fogo
Belo Horizonte - Área Metropolitana
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Gráfico 14
Proporção de Homicídio por Arma de Fogo
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GRÁFICO 15
Proporção de Homicídios por armas de fogo

segundo Faixa Etária - RMBH
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cipação das armas de fogo nos homi-
cídios se faz presente. O início da
década de 90 marca a consolidação
de um novo patamar de influência
das armas de fogo nesse grupo
etário, aproximando-se de 60% do
total de homicídios contra os 53%

que prevaleceram ao longo da déca-
da de 80.

Nas faixas etárias acima dos 30
anos, por sua vez, o cálculo das
médias móveis indica uma certa
estabilidade nas proporções médias
ao longo do tempo, contrastando

com os grupos etários mais jovens.
Sendo assim, não se pode afirmar a
existência de qualquer tendência
crescente ou decrescente na propor-
ção de homicídios por arma de fogo
nesse segmento da população da
RMBH.

Entre as crianças vítimas de homi-
cídio, os dados indicam também que
a arma de fogo tem sido um instru-
mento utilizado cada vez mais com
freqüência. Ao longo da década de
80, as proporções médias oscilavam
entre 34% e 40%, sendo que, entre
1990 e 1995, essas proporções
médias passaram a superar o pata-
mar de 43%.

Homicídios por
armas de fogo
segundo faixa etária
e sexo

A evidência mais imediata que
resulta da comparação entre os ho-
micídios de homens e de mulheres
na RMBH é a preponderância pro-
porcional das armas de fogo em
todas as faixas etárias masculinas. As
diferenças são muito significativas,
como é  caso dos adolescentes (15-
19 anos). Entre os homens, a
vitimização por armas de fogo nesse
grupo de idade correspondeu, em
média, a 67,9% dos homicídios
(13P=7,3), contra 53,9% (DP=26,936)
entre as mulheres. Já nos grupos de
homens jovens e de adultos, as
proporções médias foram 58,1%
(DP6,546) e 51,7% (DP=5,283),
respectivamente. No caso dos homi-
cídios femininos, estas médias se
limitaram a 39,2% (DP= 10,89) no
grupo 20-29 anos e 38,8%
(DP=15,050) no grupo 30-49 anos.

O que há de semelhante em
ambos os sexos é o fato de que a
vitimização por armas de fogo pre-
valece proporcionalmente entre os
adolescentes. Outro aspecto que
chama a atenção é a pequena parti-
cipação das armas de fogo nos homi-
cídios das mulheres acima de 50

o
1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994
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L--	30-49

GRÁFICO 16
Proporção de Homicídios por armas de fogo na

Faixa Etária 15 a 19 anos
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anos, constituindo-se o grupo que
apresenta as menores médias do
período (24,5%). No caso masculino,
as armas de fogo provocam menos
da metade das mortes tanto entre as
crianças quanto entre os idosos, em
termos médios.

Avaliando, por sua vez, as ten-
dências do período histórico, é pos-
sível observar, num primeiro mo-
mento, que as faixas etárias mascu-
linas mantêm relativa estabilidade ao
longo das décadas de 80 e início de
90. Tendência destacada de cresci-
mento da participação das armas de
fogo no total de homicídios encon-
tra-se apenas na faixa de idade de
0-14 anos. As médias, a partir da
segunda metade da década de 80,
passam a oscilar em torno de 42%,
contrastando com a média de 35%
que prevalecia nos anos anteriores.
O grupo de idade de 20-29 anos
também está em processo ascenden-
te de vitimização por armas de fogo,

porém num ritmo de crescimento
bem moderado. A partir da década
de 90, os homicídios causados por
armas de fogo entre jovens passam a
representar, em média, 60% dos ca-
sos, contra a média de 56% que
prevaleceram durante a década de 80.

No caso das mulheres, as armas
de fogo estão provocando os homi-
cídios de muito mais adolescentes,
em termos proporcionais, do que
ocorria no início da década de 80. As
médias móveis apresentam cresci-
mento substantivo a partir da segun-
da metade da década, atingindo pa-
tamares próximos a 70%, com uma
queda subseqüente. Este valores são
bem superiores às médias que pre-
valeciam no início da década, em
tomo de 40%. Também estão se
tomado mais vulneráveis às armas
de fogo os grupos etários de 0-14
anos e de 20-29 anos, mas num
ritmo muito mais moderado (tabelas
6 e7).

Considerações Finais
A partir da análise delineada an-

teriormente, podemos ratificar algu-
mas evidências relevantes no que
tange à incidência de homicídios na
RMBH.

Inicialmente, podemos inferir que
os dados de homicídio para a RMBT-I
possuem alto grau de confiabilidade.
Conforme visto anteriormente, a
proporção das mortes por causas
ignoradas, onde houve uso de arma
de fogo, frente ao número total de
homicídios é muito pequena, ao
contrário das evidências apresentadas
por SOUZA (1996), para as cidades de
Recife e do Rio de Janeiro.

Observamos, num segundo mo-
mento, que a taxa de homicídios na
RMBH vem apresentando tendência
de crescimento desde meados da
década de 80. Em 1995, a taxa
alcançou um patamar superior a 15
óbitos por 100 mil habitantes. Com-
parativamente aos padrões nacio-

Tabela 6
Proporção de Homicídios por armas de fogo em cada faixa etária

Sexo Masculino - RMBH

IDADE 11980 11981 11982 11983 11984 11985 11986 119871198819891199011991 1199211993 11994 1995

0-14

15-19

20-29

30-49

50+

50,0 50,0 40,0	0,0 33,3 57,1 33,3 50,0 40,0 50,0 50,0 35,7 25,0 70,0 40,0 64,3

70,2 72,5 48,0 70,8 71,4 73,1 60,0 73,7 70,6 63,6 70,0 66,7 62,5 61,8 78,7 72,2

64,2 60,6 54,1 48,9 57,9 50,0 63,6 59,3 53,1 47,9 54,2 64,6 54,5 64,9 61,6 69,4

59,5 47,1 44,1 54,2 51,1 54,9 56,1 50,5 38,9 50,4 53,0 50,7 52,3 49,3 56,1 58,8

59,0 47,4 44,7 22,6 48,4 60,0 39,1 47,8 45,5 36,4 46,9 50,0 44,7 57,1 30,0 45,5

Fonte: Cálculo dos pesquisadores a partir de dados do SIM/MS

Tabela 7
Proporção de Homicídios por armas de fogo em cada faixa etária

Sexo Feminino - RMBH

IDADE 1 19801 1981 1 1982 11983 11984 11985 119861 19871 19881 19891 19901 19911 19921 19931 19941 1995

0-14

15-19

20-29

30-49

50+

	

0,0	0,0 66,7 50,0 20,0 83,3 20,0	0,0 42,9	0,0 75,0	0,0 33,3 100,0 50,0 33,3

66,7 50,0 20,0 50,0 66,7	0,0 28,6 100,0 66,7 75,0 50,0 100,0 62,5 33,3 60,0 33,3

54,5 33,3 31,6 41,7 30,8 33,3 33,3 18,8 42,1 41,7 35,3 26,7 43,8 56,3 47,4 57,1

58,3 45,5 26,3 46,2 16,7 62,5 40,0 61,5 43,8 27,3 53,3 15,0 29,2 32,0 29,4 33,3

	

33,3	0,0 50,0 16,7 33,3 20,0	0,0	0,0 25,0 50,0 25,0 14,3 20,0 16,7 50,0 38,5

Fonte: Cálculo dos pesquisadores a partir de dados do SIM/MS
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nais, é uma taxa reduzida, conforme
se depreende dos dados das demais
regiões metropolitanas brasileiras,
apresentados por ZALUAR (1994).

É importante destacar que a inci-
dência de homicídios é maior na
Capital do que na área metropolita-
na, o que parece sugerir um padrão
diferenciado em relação às regiões
metropolitanas do Rio de Janeiro e
de São Paulo (ZALUAR, 1994). Esse
dado é interessante, tendo em vista
o fato de que Belo Horizonte apre-
senta o melhor índice de qualidade
de vida entre todos os municípios da
RMBH, conforme indica recente
estudo da Fundação João Pinheiro e
do IPEA 11 . Em outras palavras, não
há uma correspondência ecológica
entre as maiores taxas de homicídio
e os piores indicadores sociais na
RMBH.

O homicídio na RMBH vitimiza
basicamente homens e, principal-
mente, aqueles que se encontram na
faixa etária entre 15 e 29 anos. Esse
dado confirma as várias pesquisas
realizadas no País, apontando os
jovens do sexo masculino como ví-
timas preferenciais da violência ur-
bana (SOARES, 1996; ZALUAR, 1996;
SOUZA & MINAYO, 1995).

É possível, entretanto, identificar
importantes diferenças no perfil da
vitimização nas diversas faixas etárias,
quando se compara a capital com a
área metropolitana. Nesta última, o
que sobressai, são as vítimas adultas,
principalmente entre 30 e 49 anos.

Entre as mulheres, por sua vez,

constatou-se que as vítimas prefe-
renciais de homicídio têm um perfil
etário distinto do masculino, sendo
que prevalecem as mortes na faixa
etária entre 30 e 49 anos. Em termos
das tendências históricas, a década
de 90 parece indicar o crescimento
na vitimização de crianças e de
adolescentes do sexo masculino. Já
entre as mulheres, a vitimização
tem-se acentuado no grupo acima de
30 anos.

No que diz respeito aos homicí-
dios onde houve uso de arma de
fogo, obtivemos a evidência de que
esse tipo de causa é responsável por
mais da metade dos homicídios na
RMBH, ao longo da série histórica
analisada. Cabe destacar que mais de
90% das vítimas são do sexo mascu-
lino, atingindo principalmente as
faixas etárias mais jovens.

Vale ressaltar, ainda, que Belo
Horizonte apresenta incidência
maior de homicídios por arma de
fogo, se comparada aos outros mu-
nicípios da área metropolitana.

Percebe-se que a ocorrência des-
se tipo de homicídio vem-se inten-
sificando a partir do início da década
de 90, e que essa intensificação vem
ocorrendo majoritariamente entre os
homens na faixa etária de 15 a 29
anos.

Notas
10 CEI - FJP é o órgão oficial de estatís-

ticas do Estado de Minas Gerais.
2 Optamos por trabalhar com 5 faixas de

idade, quais sejam: crianças (0-14 anos);

adolescentes (15-19 anos); jovens adul-
tos(20-29 anos); adultos(30-49 anos) e
(50 + anos).

3 A categoria JOVENS, conforme utiliza-
da neste trabalho, abrange até os 29
anos de idade, aproveitando sugestão
de ZALUAR, 1996.

4 Como forma de atestar a
representatividade das médias calcula-
das, apresentamos os respectivos des-
vios-padrão(DP) por amostragem.

5 Em 1991, por exemplo, tínhamos a se-
guinte estrutura etária:

BH ÁREA METROP.
O - 14 a - 29,91% 35,74%
15-19 a - 9,61% 10,17%
20-29 a - 19,81% 19,01%
30-49 a - 26,50% 24,71%
50 + a - 14,17% 10,35%

6 Para efetuar a projeção da população da
RMBH pelas faixas etárias no ano de
1995, utilizamos como referência a es-
trutura etária presente no Censo de
1991. Sabemos que este procedimento
desconsidera o processo de envelheci-
mento da população em curso na so-
ciedade brasileira. Assim que tiver-
mos acesso aos resultados do Censo
de 1996, as projeções poderão ser re-
feitas.

7 As taxas de homicídio por faixa de idade
revelam o número de óbitos por homicí-
dios por 100 mil habitantes situados nas
respectivas faixas de idade.

8 O valor do Desvio-Padrão, como se ob-
serva, indica a pouca representativi-
dade da média obtida. A despeito desse
fato, resolvemos mesmo assim con-
siderá-la na análise de modo a termos
algum parâmetro comparativo para
com as demais faixas etárias.

9 Isso ocorre devido ao fato de que o
número absoluto de mulheres vítimas
de homicídios é baixo. Assim, qualquer
acréscimo ou decréscimo de uma uni-
dade implica significativas variações
percentuais.

10 O cálculo das médias móveis foi feito
para grupos de 4 anos, assim definidos:
1980/83,1981/84,1982/85,1983186, assim
por diante.

11 Ver Condições de vidanosmunici»iosde
Minas Gerais. 1970/1980/1991
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ENTREVISTA

Senador Roberto Freire

Esquerda tem alternativa ao
domínio do neoliberalismo

senador Roberto Freire (PPS-PE) esteve em Belo
Horizonte, nofinaldo mês de setembro, discutindo

J um projeto para a escolha de um candidato de
J centro-esquerda às eleições do ano que vem. Roberto

Freire garante que as esquerdasjá despertaram do
estado deperpiexidadeprovocadopelo triunfo do modelo neoliberal
e estão reagindo. Na Europa, a vitória de líderes como TonyBlair,
na Inglaterra, Lionel Jospin, na França, e outros, reinsere as
cláusulas sociais e da cidadania na agenda política e econômica

-. -.	 ..	da União Européia.

	

•	Para oBrasil RobertoFreire defende
a necessidade de se promover rapida-
mente as reformas do Estado, apoiando

v.	 as propostas do presidente Fernando
Henrique ou apresentando alternativas

i. a elas. "Este país precisa ser reformado,
e reformadoprofundamente, porque ele
sempre foi uma sociedade das mais
iníquas, das maisperversas, do ponto de
vista da desigualdade, com um Estado
quefoigarantidorde todas as desigual-

•. dadeseprivilégios", dizosenador. Freire
comenta também a lei eleitoral, que,
segundo ele, tradicionalmente, é feita
para garantir reserva de mercado para
mandatos parlamentares e não para
facilitara opção pela cidadania.
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Revista do Legislativo - Existe hoje
um movimento de esquerdas que pro-
cura traçar um projeto político e econô-
mico alternativo para enfrentar o
neoliberalismo. Como as esquerdas bra-
sileiras se aproximam desse movimento?
Roberto Freire - Seria interessente
lembrar, antes de entrar nessa questão,
que, com a derrota do socialismo real,
apareceram as teses do fim da história e
da superação dos referenciais políticos
de esquerda e direita, porque a
hegemonia da direita, em suas várias
nuances - liberal, neoliberal - foi tão
aplastante que parecia mesmo o fim de
tudo. Mas hoje sabemos que esse estado
de perplexidade em que a esquerda
ficou já é uma página virada. A esquerda
européia consegue hoje integrar nova-
mente a cidadania de vários países,
inclusive como majoritária na União
Européia, e apresenta-se como alterna-
tiva à hegemonia da direita. O Tratado
de Maastrich, que é a concretização da
integração européia no campo econô-
mico, cuidava fundamentalmente do
déficit público, do mercado e da moeda.
Com a vitória da esquerda, em vários
países, não apenas com Lionel Jospin e
Tony Blair, mas na Itália, Portugal, Grécia
e nos países escandinavos, Maastrich já
não trata apenas dessas questões, aliás,
muito caras à direita. A União Européia
começa a discutir cláusulas sociais, como
o desemprego estrutural, a questão da
seguridade social, o Estado social e as
questões do mundo do trabalho e do
mundo da cultura. Esse é um exemplo de
que o processo foi retomado pela es-
querda, e por uma via moderna, não com
a velha concepção. Nenhuma dessas
forças políticas européias de esquerda
está propondo a desintegração euro-
péia, ou uma regressão. Mas está-se
discutindo, nesse processo, como afir-
mar os seus valores. E é isso que estamos
propondo para o Brasil. Não podemos
continuar a ser um eco do passado. Nós
temos, no campo político, que entender
que o mundo mudou substancialmente,
de forma acelerada, e temos que enten-
der esse processo para afirmarmos nos-
sa hegemonia.

EL - Os encontros que reuniram, pri-
meiro no México e, depois, no Chile,
representantes de movimentos de es-
querda de várias partes do mundo
priorizaram alguns pontos mais rele-
vantes para o movimento. Quais se ade-
quariam à realidade brasileira, nessa
perspectiva de criar uma alternativa
pela esquerda? Que pontos deveria con-
ter um discurso moderno para a es-
querda brasileira?
RF - Primeiro, devemos esclarecer que
não existe um programa. É mais uma
visão do mundo que está sendo delineada
nesses encontros. Mas um programa
para a esquerda brasileira deve, com
certeza, incluir as reformas do Estado, as
reformas que estão aí colocadas. O PPS
tem contribuído para todas essas discus-
sões há algum tempo. Já falávamos isso
em 1989, no Congresso do Partido
Comunista Brasileiro, portanto não é
novidade hoje continuarmos falando
nisso. O que é importante é que cada
vez mais forças de esquerda também
comecem a falar nisso. Quando o
governo FHC anunciou suas reformas
constitucionais, do papel do Estado na
economia e do aparelho estatal, as
reformas administrativa, previdenciária
e fiscal, o PPS foi o único partido de
esquerda a dizer que era importante a
reforma do Estado brasileiro e a se
colocar concretamente na discussão,
apresentando alternativas. O partido
teve capacidade, em alguns momentos,
de votar em favor do governo. Em
grande parte, votou contra, mas sempre
apresentando alternativas. Fizemos isso
desde o início do governo e continua-
mos fazendo. Fugimos de uma política
que negue as reformas e consideramos
que é uma política equivocada negar, se
posicionar contra as reformas. Isso não
vai de encontro à essência da esquerda?
Até parece uma força conservadora. O
Estado brasileiro não precisa ser muda-
do? Não precisa ser reformado? Temos
um Estado que garanta o bem-estar
social, a seguridade, um Estado que
tenha incluído a sociedade? Ou, ao
contrário, um Estado que foi sempre
patrimonialista, privatizado, a serviço

"Nenhuma dessas
forças políticas

européias de
esquerda está

propondo 
desintegração

européia, ou uma
regressão. Mas

está-se discutindo,
nesse processo,
como afirmar os
seus valores. E é
isso que estamos
propondo para o

Brasil"
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dos privilegiados da elite? Isso ele
sempre foi e continua sendo. Então,
colocávamos concretamente para a es-
querda a necessidade de dizer que
tínhamos de ser a força de vanguarda da
reforma, inclusive, se fosse o caso,
denunciando as reformas - se fossem
no sentido de mudar para que nada
mudasse, para manter a dominação das
elites e garantir a continuidade do
fisiologismo e do clientelismo.

RI - E qual foi o papel da esquerda?
1ff - A esquerda fez a burrice de se
confundir com o que de mais conserva-
dor existe: os interesses das corporações,
das elites privilegiadas, para manter o
que aí está. Isso é contra a essência da
esquerda brasileira. Eu vi um grande
movimento democrático deste país, a
manifestação do Movimento dos Sem-
Terra, em Brasilia. Foi um movimento
importante para ganhar a consciência
nacional para a necessidade da reforma
agrária. Só que na grande faixa que abria
o desfile do MST estava escrito: "Não às
reformas. Reforma, só agrária". Isso é
um absurdo. Isso não pode abrir nenhu-
ma manifestação de esquerda. Qual-
quer manifestação de esquerda tem que
ser pelas reformas, inclusive agrária.
Este país precisa ser reformado, e refor-
mado profundamente, porque ele sem-
pre foi uma sociedade das mais iníquas,
das mais perversas, do ponto de vista da
desigualdade, com um Estado que foi
garantidor de todas as desigualdades e
privilégios.

RI - Defender as reformas não seria
aderir ao projeto Fernando Henrique?
RF - Não defendemos projeto de
Fernando Henrique Cardoso. Estamos,
inclusive, buscando alternativas. Agora,
como é que a esquerda pode ser contra
e não ter alternativas? E a sociedade, vai
pensar o quê?

dência, e um dos argumentos dos que
queriam manter pequenos abonos e
pequenos privilégios era o de que a
matéria era uma questão da reforma
administrativa. Elas são muito imbricadas.
A reforma do aparelho do Estado impli -
ca uma reforma que atinja todo o Estado
brasileiro, que é incapaz de regulamen-
tar. Mesmo quando tinha atividade dire-
ta na economia, ele não regulava nem
as atividades das estatais. Então, é pre-
ciso toda uma reformulação no Estado
para capacitá-lo a regular o mercado.
Não é mais o Estado na atividade eco-
nômica, mas o Estado regulador do
mercado. Há outras questões muito
interessantes para serem discutidas pela
esquerda, como esses novos entes es-
tatais e administrativos que são as agên-
cias regulamentadoras das telecomuni-
cações. Isso é uma nova conformação
do Estado, inclusive com aspecto im-
portantíssimo, do ponto de vista demo-
crático, com participação dos usuários e
da sociedade civil. É um novo ente
estatal que estamos criando, que vai
muito mais em direção ao público que
aquilo que é propriamente estatal. A
esquerda deveria participar, buscar
compreender o que é essa nova entida-
de e, mais que isso, aprofundar as
conquistas democráticas, como a cria-
ção de conselhos, a participação da
sociedade civil. Mas a esquerda, ou
parte dela, ausenta-se do debate e fica
tentando sustentar a estrutura atual do
Estado, que não resolvia antes e muito
menos resolverá no futuro. A nossa
linha não é de apoio às reformas pro-
postas, que podemos até apoiar. Pode-
mos apoiar, e não temos medo de sofrer
patrulhamento. Agora, temos que ter a
capacidade de analisar as propostas e
saber como, a partir delas, vamos avan-
çar na superação das injustiças e desi-
gualdades da sociedade brasileira.
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RI - Quais seriam as reformas princi-
pais que o senhor destacaria?
RF - Não há nenhuma grande reforma
básica. Todas estão imbricadas. Há pouco
tempo, votávamos a reforma da previ-

RI - O senhor tem estado à frente de
dois projetos interligados, mas distintos.
A criação de um novo partido de cen-
tro-esquerda e a formação de uma ali-
ança de centro-esquerda para enfren-
tar a eleição do ano que vem. Até por
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uma questão de calendário, a segunda
coisa vem antes. Quem poderia susten-
tar essa proposta, que programa pode-
ria sustentar isso? Quem poderia garan-
tir que um governo de centro-esquerda
fosse viável?
RF - São realmente dois momentos. Se
tivéssemos já, há algum tempo,
incrementada a chamada nova forma-
ção política, poderíamos disputar 98
com um embrião de algo mais avança-
do. Mas não conseguimos ainda grande
coisa, salvo o debate que objetivamente
caminha mais avançado hoje do que
quando o velho PCB colocou a questão
da nova formação política, no 99 Con-
gresso, e preparava a mudança do PPS,
em 1991. Essa nova formação política
tem uma característica, do ponto de
vista teórico: não se trata de um novo
partido, embora, na tradição, possa
implicar um novo partido. A nova for-
mação política leva em conta a revolu-
ção científica e tecnológica que está
mudando o modo de produzir, com um
novo paradigma do mundo do trabalho.
Mudam as relações de trabalho, as
relações sociais. Muda a nossa consci-
ência e mudam as instituições. Todas as
instituições estão sofrendo um processo
de transformação. E o partido político,
não vai mudar? O partido político é
criação concreta da Revolução Industri-
al. O primeiro partido da era moderna,
no ciclo da democracia representativa,
foi o Partido Social-Democrata alemão,
organizado pela classe operária, fruto
da Revolução Industrial, da idéia da
democracia via partido. O que estamos
vendo hoje? Não é só o partido que
representa politicamente a cidadania.
Temos uma sociedade civil tremenda-
mente organizada, com as ONGs, os
conselhos...

RI. - Estão mudando as formas de
representação?
RF - Com a base técnica que existe hoje,
temos a perspectiva da chamada demo-
cracia direta, da participação direta da
cidadania. Sim, estão mudando as for-
mas de representação. E mudando o
partido. Do ponto de vista da nova

formação, a questão é saber que outro
eixo de representação política vai exis-
tir. A idéia teórica era essa. Só que não
se chega a isso com ruptura: há uma
transição, e na transição pode ser ainda
o partido, a velha estrutura partidária,
mas já apresentando o novo. Nós, do
PPS, podemos apresentar isso com uma
certa facilidade. Nós deixamos de ser o
partido leninista que éramos, o velho
PCB, e passamos a ser um partido que
é quase um movimento também. Onde
não há mais centralismo democrático,
onde há o pluralismo. Temos um parti-
do que convive, não necessariamente
com a doutrina marxista, como era nossa
tradição anterior, mas com o pluralismo
no campo das idéias. Por isso, coloca-
mos a questão da radicalidade democrá-
tica. Não queremos quem não acredite
na democracia como avanço, como
base para qualquer utopia socialista, e
nos objetivos - que são valores da
esquerda, historicamente, e que são
permanentes - da justiça, da igualdade,
da fraternidade, da solidariedade, do
internacionalismo. Isso pode vir de um
cristão, de um humanista, não importa
de que concepção filosófica. O partido
já é um pouco isso. Na sua origem,
surgiu com essa visão pluralista. É
transição? Eu digo: ainda insuficiente.
Por isso, formulamos e estamos discu-
tindo essa nova formação política. O
partido ainda precisa ser, mais do que
já é, trânsito. O PPS deve continuar
sendo trânsito para essa nova formação
política. Como é que isso vai se dar? Não
é para 1998, não é para um episódio
eleitoral. Mas não vamos descartar esse
episódio eleitoral, vamos participar.
Por exemplo, quando propomos uma
aliança de centro-esquerda, estamos
propondo uma aglutinação de setores
democráticos e de setores de esquerda.
É o que julgamos fundamental para uma
nova formação política e, mais do que
isso, como alternativa de poder no
Brasil.

EL - A lei eleitoral foi chamada de lei
"candidatorial", com o argumento de
que ela beneficiaria os candidatos à
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reeleição. Que benefícios teriam os par-
tidos pequenos com essa lei?
RF - A lei eleitoral tem duas caracterís-
ticas, muito presentes. A primeira delas:
aqui no Brasil, faz-se lei eleitoral não
para facilitar a opção da cidadania, mas
para garantir reserva de mercado dos
mandatos parlamentares, e não aquilo
que é a livre expressão da cidadania.
Lembro três institutos criados pela dita-
dura e que até as forças democráticas
encaram como muito democráticos. Um
deles é o domicilio eleitoral. Foi uma
criação da ditadura para impedir a
candidatura do marechal Henrique
Teixeira Lott ao governo da Guanabara,
em 1965. Baixaram um ato institucional
proibindo a candidatura de quem tives-
se domicílio eleitoral em outro Estado
ou município. Inventaram um casuísmo
para impedir uma candidatura. E o
domicílio eleitoral ficou. É da ditadura,
mas existem forças democráticas achan-
do que isso é democracia. Brizola, que
era governador do Rio Grande do Sul,
foi, em 64, o deputado federal mais
votado no Rio de Janeiro. Domicilio
eleitoral é irrelevante, completamente
irrelevante. O segundo instituto é a
filiação partidária. Tomo o exemplo da
Itália, onde a "Operação Mãos Limpas"
arrasou com os partidos tradicionais,
com o partido socialista, que quase se
acabou. Três meses antes da eleição, as
forças de direita se organizaram num
partido chamado "Força Itália", disputa-
ram a eleição, e venceram. Ninguém
perguntou se tinha domicílio, se tinha
filiação, e o povo o escolheu para ser
a força majoritária. Dentro do processo
democrático em que eu acredito, deve-
ria existir a candidatura avulsa, sem
partido. No Brasil, fecha-se o processo
um ano antes, para garantir a democra-
cia partidária, e para evitar surpresas.
Num momento em que a sociedade está
definindo que caminho quer seguir, já
está definido que só podem escolher o
caminho aqueles que um ano antes
estavam em determinado instituto par-
tidário.
E, por último, a questão da fidelidade,
que discuto também com um exemplo.

Seria ótimo para o povo do Espírito
Santo que Victor Buaiz, por fidelidade
partidária, tivesse que continuar no PT?
Pode-se condenar o fisiologismo, mas
isso quem tem que julgar é o povo. E não
a legislação, obrigando o político a
permanecer num partido com que se
tem profundas contradições. Isso tam-
bém foi uma criação da ditadura, para
garantir que a Arena dissesse sempre
"sim, senhor".

RL - E a atual legislação?
RF - A atual legislação traz algo inédito
para nós. Beneficia Fernando Henrique
ou a reeleição? Não sei, não posso dizer
se beneficia, porque estou tratando de
algo inédito na realidade brasileira.
Então, um acha que vai beneficiar,
outro acha que vai prejudicar. É normal,
pois trata-se de um fato novo. Vamos
viver algo bem complexo. Acho que o
Tribunal vai ser chamado várias vezes
para resolver problemas nessa campa-
nha. Agora, há algumas coisas que
foram retrocesso. Não conseguimos
avançar na questão do financiamento
público da campanha. Isso é um absur-
do. Seria um grande avanço o financia-
mento público e a proibição do finan-
ciamento privado. Mas não temos que
ficar preocupados se beneficia grandes
ou pequenos partidos. Temos que ques-
tionar se a legislação beneficia a ex-
pressão da cidadania. Deveríamos aca-
bar com a legislação de partido político
e com a legislação eleitoral, que deve-
ria definir apenas o prazo para inscrição
do candidato. A partir daí, a sociedade
toma conhecimento dos candidatos dos
mais diversos partidos ou sem partido,
porque sou também a favor de candida-
tura avulsa. Outros pontos: qual é o
sistema eleitoral? Defendo o voto pro-
porcional e, para o voto majoritário,
eleição em dois turnos. Outro, como é
que vai-se financiar a campanha, para
evitar a questão do poder econômico?
E, por fim, oferecer condições para que
a Justiça Eleitoral se informatize em
todos os municípios brasileiros.
Assim podemos avançar com a demo-
cracia.
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ENSAIO

Para que servem os partidos?

Uma práfica polífica que faz com que nomes se sobreponham a programas partidários
e em que os políticos vão direto ao eleitor sem a mediação do partido tem levado muitos
a perguntar se os partidos políticos ainda têm senfido em existir

"Os partidos são inevitáveis.
Nenhum país grande e livre passou sem eles.

Ninguém mostrou como o governo representativo
poderia funcionar sem eles".

(Iaines Bryce)

Marili de Souza
Jornalista, cursa o Mestrado em

Ciência Política no Departamento
de Ciência Política da

Universidade Federal de Minas
Gerais

eleitor brasileiro as-
sistiu recentemente,
às vésperas do prazo

J de encerramento das
filiações partidárias,

à antecipação do processo eleitoral
que viverá em 1998. O baile de
políticos em busca de legendas para
lançarem suas candidaturas e as apa-
rições no horário nobre da TV deram
ao eleitor o gostinho de uma campa-
nha eleitoral que, em tese, só deve-
ria ser desencadeada no ano que
vem. Segundo a legislação eleitoral,
a propaganda em TV só é permitida
no horário gratuito do Tribunal Regio-
nal Eleitoral e depois que o partido
tiver escolhido o candidato em con-
venção, fato que deverá ocorrer a
partir de julho de 1998. Mas, na
prática, o dia-a-dia está recheado de
campanhas personalistas, que tra-
zem à tona uma discussão que não é
nova, mas que precisa ser feita
continuamente: para que servem os

partidos políticos? O que se vê na TV
e nos jornais diários não é resultante
de uma ação partidária em busca de
candidatos e definições programáticas
para as eleições gerais em 1998. Ao
contrário, são candidatos, nomes bem
conhecidos do eleitorado, numa busca
oportunista de legendas capazes de
elevar seu potencial de votos.

O PSB, por exemplo, vira a vede-
te da temporada, apesar de sua
pequena estrutura eleitoral, por ser
um partido não radical, que reúne
nomes de centro e de esquerda, e
que vem crescendo. O partido deci-
diu abrir as portas a políticos bons de
voto, com vistas a um melhor desem-
penho eleitoral. Os partidos políti-
cos, ao que parece, vão passar por
mais uma eleição cedendo lugar aos
nomes, levando ao eleitorado o po-
lítico capaz de seduzi-lo em troca de
votos e, mais uma vez, deixando de
lado a discussão do seu papel de
representação, da sua proposta e do
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seu compromisso. O PT, mesmo
aberto a alianças para viabilizar uma
candidatura de oposição ao governo,
continua sendo um dos poucos par-
tidos a cobrar certo compromisso
ideológico de seus filiados. Talvez
por isso mantenha os 20% do eleito-
rado e seja o único partido cujos
candidatos ainda se apresentem à
sociedade coesos com a legenda.

O rearranjo político com vistas a
reunir um time oposicionista capaz
de vencer o atual presidente, candi-
dato à reeleição, compõe um cenário
que torna difícil, para o eleitor,
identificar alguma linha ou trajetória
política dos partidos. Ancorados pela
Constituição Federal de 1988, que
permite a livre troca de legenda, e
pressionados pela legislação eleito-
ral, que estabelece o prazo de 3 de
outubro para se filiarem a algum
partido, os políticos que desejam
disputar as eleições em 1998 passa-
ram o mês de setembro de malas
prontas, assuntando aqui e ali, fazen-
do contas na ponta do lápis e, claro,
acompanhando o desempenho dos
partidos junto ao eleitorado para ver
onde teriam mais chances.

Soma-se a isso o desinteresse da
população pela política mostrado
em pesquisa do Instituto Gerp,
divulgada pelo "Jornal do Brasil".
Segundo a pesquisa, 62% dos 2.700
eleitores ouvidos no Rio de Janeiro
dedicam hoje menos atenção às ati-
vidades de políticos do que dedica-
vam há cinco anos. À margem do
debate da nova lei eleitoral, que
ocorria no Congresso, 55% desse
eleitorado confessou não conhecer
as mudanças propostas, e a maioria
quer duração mais curta para a dis-
puta eleitoral: 70% acham que a
campanha não deve ultrapassar 40
dias. Também a maioria (62%) de-
fende o fim do horário eleitoral
gratuito do TRE.

Dentro dessa realidade, estamos
vivendo um momento do processo
democrático em que a pergunta "Os
partidos ainda têm algum sentido?"

"Pesquisa
realizada no Rio

de Janeiro
mostrou que
grande parte
dos eleitores
dedica hoje

menos atenção
à política do

que dedicava
há cinco anos"

aparece com freqüência na boca de
analistas políticos e eleitores. Na
definição mínima dada por Giovani
Sartori 1 , "um partido é qualquer gru-
po político identificado por um rótu-
lo oficial que apresente em eleições
e que seja capaz de colocar, através
de eleições (livres ou não), candida-
tos a cargos públicos". Mas será só
essa a função dos partidos? O pró-
prio Sartori diz que não. Segundo
ele, essa definição serve apenas
para dizer o que não é um partido,
na medida em que não responde à
pergunta "Para que eles servem?" -
questão que considera necessária
para se chegar a uma conceituação
mais razoável. Ele acrescenta uma
característica aos partidos políticos
que chama de "função expressiva".
Isto significa que os partidos tradu-
zem e expressam as preferências
das massas, e também lançam seu
próprio peso nas reivindicações que
se sentem obrigados a fazer.

No caso dos partidos brasileiros,
toma-se difícil formular uma defini-
ção mais ampla, considerando-se os
aspectos da representação e da com-

binação de interesses de um lado e
da centralização do poder, de outro.
E, pior, a considerar-se a importância
do papel dos partidos junto às deci-
sões tomadas pelo governo, pode-se
dizer que, no Brasil, uma certa his-
tória de omissão faz deles algo amorfo.
Partidos considerados fortes, como a
Arena, tiveram pouquíssima partici-
pação nas decisões do governo.
Como pode um partido ser maioria
no Executivo e no Legislativo e não
participar das decisões? O ex-presi-
dente da Arena Batista Ramos, que a
dirigiu durante o governo Médici,
assumiu essa omissão nas questões
nacionais: "Nunca o partido foi con-
sultado sobre problemas efetivos do
governo e dos parlamentares. ( ... ) O
partido também jamais foi ouvido
sobre a escolha dos presidentes da
Câmara e do Senado e das lideranças
do governo nas duas Casas"'.

Quanto ao MDB, instalado na
oposição, também não desempe-
nhou papel maior que mero coadju-
vante nas grandes decisões nacio-
nais. Como tal, viu muitas de suas
bandeiras serem adotadas pelo go-
verno, entre elas a extensão da
legislação trabalhista às empregadas
domésticas, férias de 30 dias e remu-
neração de vereadores. Mas não se
pode dizer que ele tenha participado
dos momentos decisivos da vida
nacional.

A questão é saber de que forma
os partidos políticos têm contribuído
para melhorar a dinâmica da admi-
nistração pública, a eficiência do
Estado e o processo de democratiza-
ção. Os exemplos citados ao longo
deste trabalho revelam que eles
ficaram longe de dar essa contribui-
ção. Atrelados a uma política cartorial,
como já referimos, o que fazem é
ficar à mercê de interesses menores,
reféns dos eleitores. A cultura de
partidos criados de cima para baixo
e a forma de organização dos parti-
dos no Brasil também contribuíram
para deformar a função deles, favo-
recendo as decisões de cúpula.
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Foram poucos os partidos que
surgiram de manifestações popula-
res. Em geral, eles eram formados
com base na estrutura governamen-
tal e em lideranças oficiais. Afonso
Arinos, citado por Victória
Benevides3 , afirmou, em conferên-
cia na Escola Superior de Guerra,
que os partidos brasileiros "são ge-
rados e formados no próprio seio do
grupo governante. Primordialmen-
te, no do Executivo, em seguida, no
do Congresso e, por fim, dentro dos
limites das chamadas classes políti-
cas, ou seja, pelos "notáveis" da
agremiação ( ... ) Assim, essa forma
de estruturação dos partidos afasta-
se das bases sociais, ou melhor, a
representação vai-se distanciando
dos representados ( ... ) As forças
sociais fundamentais, inclusive as
próprias bases partidárias, não atu-
am na formação dos partidos, talvez
com a única exceção atual das comu-
nidades eclesiais em ligação com o
Partido dos Trabalhadores."

Um exemplo claro de que os
partidos políticos acabam assumindo
uma posição menor em relação aos
nomes, mesmo nos casos de partidos
mais populares e de esquerda, como
PT e PDT, é a personificação de Luiz
Inácio Lula da Silva e de Leonel
Brizola. No caso de Lula, a imagem
de um homem inflexível e radicalis-
ta, ranheta, barbudo e sem formação
intelectual, como difundiu a direita,
foi suficiente para estender ao par-
tido a pecha de radical e praticamen-
te inviabilizá-lo como opção a uma
sociedade nova e moderna.

Também na campanha de Patrus
Ananias (PT) para prefeito de Belo
Horizonte, as elites difundiram a
noção de que "Patrus é bom, mas é
o PT que o estraga". É bastante
enigmático entender como o eleitor
faz a decantação entre partido e
candidato ou eleito. Enquanto o pre-
feito Patrus exibia uma popularidade
de mais de 70%, durante sua admi-
nistração, o partido, ao contrário,
amargava grandes índices de rejei-

ção. Onde está a falha? Não podemos
atribuí-Ia exclusivamente à
desinformação da sociedade, claro,
nem aos erros históricos. É preciso
discutir o que os partidos têm feito
para mudar ou manter essa cultura.

O que Alexis de Tocqueville, há
quase 200 anos, já chamava de "gran-
des partidos" "são os que se apegam
mais aos princípios do que a suas
conseqüências; à generalidade, e
não aos casos particulares; às idéias,
e não aos homens. Esses partidos,
em geral, têm traços mais nobres,
paixões mais generosas, convicções
mais reais, conduta mais franca e
ousada do que os outros.4"

Samuel Huntington 5 faz uma de-
fesa dos partidos políticos que me-
rece destaque. Segundo ele, à medi-
da que a sociedade vai crescendo e
se modernizando, vão surgindo os
problemas de integração e de assi-
milação política que produzem, ine-
vitavelmente, a expansão da consci-
ência e da participação políticas,
levando ao surgimento dos partidos:
"Os meios institucionais principais
de organizar a expansão da partici-

"Para Huntington,
construir o Estado
numa sociedade

moderna é
construir um

sistema partidário
capaz de

estruturar a
participação de

novos grupos na
política"

pação política são os partidos políti-
cos e o sistema partidário".

Para Huntington, construir o Esta-
do numa sociedade moderna é, prin-
cipalmente, construir um sistema
partidário eficaz em condições de
estruturar a participação de novos
grupos na política. "Os partidos or-
ganizam a participação na política;
os sistemas partidários afetam o rit-
mo em que a participação se expan-
de ( ... ) As eleições e os Parlamentos
são instrumentos de representação;
os partidos políticos são instrumen-
tos de mobilização." Segundo
Huntington, os partidos políticos
surgiram nos países de governo re-
presentativo, o que equivale a dizer
que o seu nascimento está ligado à
natureza da participação política.

Pela definição de Max Weber6,
partido político compreende um
agrupamento de formações sociais
muito diversificadas, além de uma
natureza essencialmente orientada à
conquista do poder político dentro
de uma comunidade. Vai desde os
grupos unidos por vínculos pessoais
e particularistas às organizações com-
plexas de estilo burocrático e impes-
soal com o objetivo comum de se
moverem na esfera do poder públi-
co. Fica claro, na sua definição, o
caráter associativo, independente-
mente dos fins. As associações que
podem ser tomadas como partido
surgem no momento em que o siste-
ma político alcançou um certo grau
de autonomia estrutural, de comple-
xidade interna e de divisão de traba-
lho que permitam, por um lado, um
processo de tomada de decisões
políticas em que participem diversas
partes do sistema e, por outro, que
aí se incluam os representantes da-
queles a quem as decisões políticas
se referem.

Mas Weber7 fez outras considera-
ções sobre os partidos, que são,
segundo ele, assim como as "clas-
ses" e os "grupos de status", fenôme-
nos de distribuição de poder dentro
de uma comunidade. "Os partidos
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vivem sob o signo do poder. Sua
ação é orientada no sentido da aqui-
sição de "poder" social, o que quer
dizer no sentido de influenciar uma
ação comunal a despeito de qual seja
seu conteúdo." Weber afirma que
partidos só são possíveis numa co-
munidade que possua alguma ordem
racional e um corpo disponível de
pessoas que estejam prontas a
assegurá-la, "pois os partidos se
dirigem justamente no sentido de
influenciar esse corpo e, se possível,
recrutá-lo dentre os seguidores do
partido".

Retomando a discussão inicial, é
preciso ressaltar que, ao longo da
história brasileira, os partidos políti-
cos nunca conseguiram se configu-
rar, aqui, como meios de represen-
tação legítimos da sociedade e aca-
baram perdendo espaço político para
o personalismo e seus integrantes. O
eleitorado brasileiro sempre criou
uma ligação histórica com o candida-
to, nunca com o partido. Por isso,
toma-se fundamental discutir a rela-
ção representante e representado e
os problemas que afetam a compre-
ensão do eleitorado sobre os parti-
dos políticos. Não só isso, mas discu-
tir também a dificuldade que o elei-
tor tem de identificar os partidos
pelas suas legendas e programas,
suas funções, e diferenciá-los do
ponto de vista ideológico e
programático. E ainda, como os par-
tidos políticos poderiam resgatar o
papel de representar efetivamente
as forças da sociedade junto ao poder
público, sua principal função.

Não precisamos ir muito longe.
Na própria Assembléia Legislativa
de Minas, temos fartos exemplos
que mostram como a representação
partidária foi, historicamente, com-
prometida pelas relações de cliente-
la e de interesses que envolvem
deputado—governo—eleitor e exclui
os partidos do cenário da represen-
tação. Numa pesquisa nos anais da
Casa, de 1970 para cá, pode-se
perceber que o grande partido dos

"O eleitorado
brasileiro sempre

manteve uma
ligação histórica
com o candidato,

nunca com o
partido. Por isso,
é fundamental

discutir a relação
representante e
representado"

mineiros sempre foi o Palácio da
Liberdade - único com voz uníssona
dentro do Parlamento mineiro. Ainda
que a maioria não fosse formada
pelo partido do governo. Era co-
mum, no começo da administração,
ou uma debandada geral para o
partido do governo ou a formação,
como ocorreu no segundo mandato
de Hélio Garcia, de blocos de apoio
ao governo aglutinando praticamen-
te todas as legendas da Casa. A
formação de bloco, no caso de Garcia,
se deu por critérios não muito no-
bres: liberação de verbas de subven-
ção social e concessão de cargos.
Não faltaram críticas e denúncias
contra a formação do Blocão.

E é a essa falta de configuração
ideológica que se constata na maio-
ria dos partidos em Minas Gerais,
exemplo que vale para todo o País,
que se atribui o total descom-
prometimento com programas e elei-
tores, o que faz da representação
deles no Parlamento um exemplo
típico de arranjo clientelista. O que
define a linha de atuação do depu-
tado é muito mais a política do "é

dando que se recebe", mantida com
o Poder Executivo e com o eleitor.
Este não só aceita como reivindica a
posição de cliente, numa via de mão
dupla com os políticos, dando-lhes
voto em troca de favores e, assim,
alimentando um círculo vicioso tão
nocivo à democracia.

Também a falta de institu-
cionalização do sistema partidário
brasileiro afeta os laços entre repre-
sentante e representado. Para se
consolidarem como representantes
legítimos da sociedade, os partidos
políticos precisam ser institu-
cionalizados.

Se buscarmos uma explicação
histórica, o descrédito, em que vi-
vem hoje os partidos políticos brasi-
leiros se dá um pouco em função da
própria história de descontinuidade8
deles, um pouco em função da cul-
tura antipartidária e, talvez princi-
palmente, pela cultura eleitoreira e
fisiológica. Amarrado à cultura
clientelista e cartorial brasileira, o
processo eleitoral acaba por privile-
giar nomes de políticos, num proces-
so de personalismo exacerbado que
supera de longe os partidos. Além
disso, a grande quantidade de legen-
das (que são criadas a cada eleição)
cuida de segmentar ainda mais a
população, dificultando o acompa-
nhamento sistemático do trabalho
dos partidos9 . Essa descontinuidade
dos partidos no tempo e na história
não contribui para a fixação da me-
mória popular.

Amauiy de Souza` chama a aten-
ção para a conexão entre a instabi-
lidade partidária e as instituições
eleitorais e legislativas. Segundo
ele, no período pós-guerra, um sis-
tema de representação proporcio-
nal, operando em distritos eleitorais
excessivamente extensos, abrangen-
do Estados inteiros com listas abertas
e uma enorme quantidade de candi-
datos, contribuiu significativamente
para distorcer o voto e diluir o
relacionamento entre representan-
tes e representados. Além disso,
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uma legislação excessivamente per-
missiva tem levado à constante pro-
liferação de partidos e ao crescimen-
to da infidelidade partidária, estimu-
lando trânsfugas a deixarem seus
partidos para criar novas legendas
partidárias.

Souza também observa o cresci-
mento maciço dos eleitores que
buscam ansiosamente soluções para
suas carências, o que cria, segundo
ele, uma constante turbulência, pro-
vocando realinhamentos eleitorais,
diluindo o apoio aos partidos e aba-
fando as vozes dos que se identifi-
cam com os partidos e que a eles são
leais. E, mais, o autor aponta o
crescimento das alianças partidárias
como produto da instabilidade do
sistema partidário. Em 1962, mais de
80% das cadeiras dos pequenos par-
tidos e quase 50% das cadeiras dos
três principais partidos no Congres-
so foram conquistadas por meio de
alianças partidárias, a maioria delas
despida de qualquer compatibilida-
de ideológica ou programática. "O
resultado disso foi a deformação da
representação partidária", assinala.
Essa incompatibilidade não impediu
que, nas últimas eleições, em 1994,
PSDB e PFL formassem uma aliança
para assegurar a eleição de Fernando
Henrique Cardoso.

Como se vê, são muitas as indica-
ções que colocam os partidos políticos
e o sistema partidário brasileiro na
berlinda. Em geral, as indicações são
de problemas, e raramente se apon-
tam os partidos como merecedores de
apreço público: falta institu-
cionalização, são descontínuos, frag-
mentados, fracos, populistas, fisioló-
gicos, clientelistas, não existe fidelida-
de partidária, o eleitorado é muito
grande e disperso, suscetível à política
de clientela, e também há problemas
com a representação. A história dos
partidos políticos no Brasil deixa claro
que eles se movem muito mais em
função de ajustamentos de cúpula do
que em função dos representados.

Desde a proclamação do Império,

em 1822, até o surgimento da Nova
República, em 1985, o Brasil passou
por sete reformas partidárias. Da Nova
República para cá, assistimos ao
surgimento do PSDB, ao surgimento
e desaparecimento do PRN e à fusão
de tantas outras legendas.

A dança dos partidos políticos no
Brasil começa no baile da Ilha Fiscal.
No tempo do Império, o bipar-
tidarismo era controlado pelo pró-
prio imperador, que exercia o "Po-
der Moderador", através do qual era
assegurada a alternância dos parti-
dos no poder. Formados por coali-
zões diversas, de grandes proprietá-
rios rurais, profissionais urbanos e a
burocracia imperial, os dois partidos
contribuíram para a consolidação de
uma monarquia semiparlamentarista.
A chegada da República, em 1889,
e o fim do bipartidarismo fortalecem
o poder central e trazem para o
cenário político a federação descen-
tralizada e as legendas estaduais,
comandadas pelos chefes do Execu-
tivo, na chamada "política dos gover-
nadores", segundo a qual a Presidên-
cia era mantida sob o controle das

"Com a exigência
de abrangência

nacional e a falta de
norma de exclusão
dos partidos com

pequeno peso
eleitoral, a

Constituinte de 46
tornou instável o
sistema partidário

brasileiro, diz
Souza"

elites dos Estados mais poderosos.
Amaury de Souza` observa que

os partidos oligárquicos estaduais
perpetuaram-se no poder através de
restrições ao direito de voto,
corrupção e fraude eleitoral e pela
contínua supressão da oposição.
"Sendo assim, não é de surpreender
que, sob o impacto das "eleições de
cabresto" e do exercício de uma
forma primitiva de autoridade
oligárquica, o conceito de partido
tenha sofrido uma mudança drástica
na cultura política, passando a signi-
ficar a tirania da facção." A Revolu-
ção de 30 põe fim à Velha República
e faz surgir o Estado Novo, retoman-
do o controle centralizado. Até 1937,
o Estado Novo cassa os partidos, e o
poder executivo do presidente tor-
na-se mais amplo. A reforma política
foi o elemento central de legitimação
do governo, e alguns aspectos fun-
damentais do sistema eleitoral brasi-
leiro foram estabelecidos nos pri-
meiros anos da década de 30: o
Código Eleitoral de 1932, a Justiça
Eleitoral, a extensão do sufrágio às
mulheres e a redução da idade de
votar dos 20 para os 18 anos.

De 1937 a 1945, Getúlio Vargas
governou sem partidos, centralizan-
do o poder nas mãos do Executivo.
A ditadura do Estado Novo eliminou
os partidos políticos, fechou o Con-
gresso e suspendeu as eleições.
Com o fim da guerra e a derrocada
do Estado Novo, a democracia foi
reinstaurada, e surgiram 15 legendas
em 1945, para disputar as eleições
para a Constituinte. Pelo menos dois
aspectos da Constituição de 1946
foram, segundo Souza, responsáveis
pela instabilidade do sistema parti-
dário brasileiro: a exigência de que
os partidos tivessem abrangência
nacional e a ausência de norma que
excluísse da representação parla-
mentar os partidos com pequeno
peso eleitoral. Somente três partidos
na época da República eram nacio-
nais: UDN, PSB e PTB. Dos novos
partidos criados, apenas dez sobre-
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viveram para as eleições seguintes.
Com a instalação do regime autoritá-
rio, em 1964, apesar de todas as
medidas repressivas, os partidos
políticos continuaram funcionando,
e as eleições para o Congresso foram
realizadas normalmente. As eleições
para presidente, governadores e pre-
feitos de capital foram suspensas e
substituídas por um processo de
indicação pelo Congresso. Em 1966,
os partidos sofrem novo golpe, com
a edição, pelo general Casteilo Bran-
co, do Ato Institucional n2 2, que
extinguiu os partidos sobreviventes
de 1945. Criou-se o bipartidarismo:
Arena no governo e MDB na oposi-
ção. A partir daí, surgiram novas
agremiações, abrindo caminho para
o pluralismo político. Uma nova
reforma partidária trouxe 25 novos
partidos ao cenário político brasilei-
ro, criados com base numa legislação
extremamente liberal.

Isso fora o transfúgio interpar-
tidário, sempre facilitado pela legis-
lação. Um exemplo de como as
articulações são feitas assumidamente
com a exclusão dos representados
pode ser tomado no episódio que,
em 1985, envolveu uma possível
troca de nomes do PFL para abrigar
lideranças dissidentes do PDS. O
então presidente do partido, Jorge
Bomhausen, afirmou: "É preciso que
se encontre uma fórmula de
compatibilização entre os líderes
que já estão no partido e a entrada de
outros líderes de expressão nacional
( ... ) Essa negociação, obviamente,
tem de ser iniciada no nível nacional
e de cúpula partidária.""

Também a criação do PSDB, em
1988, que nasceu para ocupar o
espaço de centro, deixado vago
pelas esquerdas brasileiras,
exemplifica um momento de mu-
danças na esfera do sistema partidá-
rio. Com um discurso de oposição,
incorporando de início oito deputa-
dos federais do PMDB, o PSDB foi
lançado com 2.600 filiados, repre-
sentando 97 municípios brasileiros.

"Em 74, o MDB era
o partido que

representava as
classes menos
favorecidas, e a
Arena era a elite.

A leitura dos
programas dos

dois partidos era,
porém, insuficiente
para apontar essa

diferença"

Muitos perguntavam se não era um
"PMDB de roupa nova".

Hélio Jaguaribe, em artigo publi-
cado na "Folha de S. Paulo", em
1988 1 3 , em defesa do recém-nascido
PSDB, divide o eleitorado brasileiro
em cinco principais grupos. "Algo
como 30% do eleitorado integra os
quadros da política de clientela e
vota de conformidade com a orien-
tação dos coronéis e outros fatores
aleatórios, situando-se, predominan-
te, no Nordeste. Cerca de 25% do
eleitorado é formado pelas massas
marginais dos grandes centros me-
tropolitanos, constituindo o voto
populista. Dez por cento do eleito-
rado, aproximadamente, representa
o voto radical de esquerda, base do
PT. Algo como 5% do eleitorado é de
extrema direita. Resta, assim, um
amplo contingente, da ordem de
30% do eleitorado, que forma um
centro, de tendência moderada, pre-
dominantemente inclinado para po-
sições de centro-esquerda, de inspi-
ração social-democrata."

Segundo Jaguaribe, foi esse gran-
de eleitorado de centro-esquerda

que constituiu a base política do
PMDB. Somando-se-lhe um contin-
gente de votos de clientela e parce-
las do eleitorado populista e de
esquerda, esse grupo reúne a maio-
ria eleitoral do País. Parcela, que,
segundo ele, o PMDB deixou de
representar por sua deterioração pelo
clientelismo, pela fisiologia e pela
perda de suas características
programáticas. "E é como genuíno
representante desse eleitorado que
nasce o PSDB", conclui.

O que é o PSDB hoje, porém, é
uma pergunta difícil de ser respon-
dida, já que, no governo, as medidas
implantadas pelo presidente da Re-
pública eleito pelo partido ainda não
se afinam com o programa da social-
democracia. Aliás, a história brasilei-
ra dos partidos políticos revela tam-
bém uma enorme dívida em relação
aos programas partidários. Vale lem-
brar aqui o surgimento do MDB e da
Arena, quando da implantação do
bipartidarismo. Alguns surveys sobre
o comportamento eleitoral, realiza-
dos em 197414, mostram que o MDB
era o partido que representava as
classes menos favorecidas, enquan-
to a Arena era a elite - contrariando
o que dizia o seu programa, que
trazia manifestas preocupações so-
ciais. A simples leitura dos progra-
mas era insuficiente para saber qual
era de elite e qual era popular.

O programa do MDB defendia o
voto direto, a independência dos
poderes e a pluralidade dos partidos.
Pedia reforma agrária, combatia a
alta do custo de vida e propunha
programas habitacionais.

O programa da Arena, mais su-
mário, saiu em defesa dos ideais
revolucionários de 1964 e do aper-
feiçoamento da democracia repre-
sentativa. Defendia a reforma admi-
nistrativa, o combate às endemias
rurais, um sistema tributário justo, o
voto direto, a autonomia dos Estados
e a pluralidade política. Defendia,
ainda (talvez o único item que o
classificasse como de elite), o incen-
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tivo à iniciativa privada. Quem era
elite e quem era povo?

Uma conseqüência do descrédito
da população em relação aos progra-
mas partidários é a pouca importân-
cia que o eleitorado atribui aos par-
tidos na hora de decidir seu voto. É
o que demonstra, por exemplo, a
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, realizada pelo IBGE em
1988, que avaliou o perfil dos elei-
tores brasileiros. Foram investigadas
cerca de 300 mil pessoas, em 820
municípios, correspondendo, apro-
ximadamente, a 0,25% dos domicí-
lios e da população do País na época.
A pesquisa constatou, entre outras
coisas, que em uma eleição o candi-
dato é considerado mais importante
do que o partido na decisão do voto
- opinião de 67,1% dos eleitores
brasileiros.

No entanto, os surveys realizados
por Bolivar Lamounier, em São Pau-
lo, Fábio Wanderley, em Belo Hori-
zonte, e Hélgio Trindade, em Porto
Alegre, mostram que existe, com
relação ao eleitorado, uma certa
continuidade no que diz respeito às
escolhas, claramente divididas entre
dois blocos: o popular e o conserva-
dor. Os pesquisadores mostram que
existe uma espécie de "consciência
coletiva política", que fica apenas
silenciada, à espera de uma oportu-
nidade para se manifestar. Como o
fez nas eleições de 1974, ao garantir
uma ampla vitória ao MDB, que
representou uma escolha eleitoral
dos mais pobres.

Apesar de tudo, vivemos num
sistema partidário em que os parti-
dos são os únicos meios de se chegar
ao poder público, e é só através
deles que se consegue aprovar ou
não leis de interesse da população.
E não só aprovar, mas também exe-
cutar políticas públicas, pois, afinal,
a representação dos partidos não se
limita ao Poder Legislativo. Ainda
que a nova Constituição Federal
tenha aberto espaços de encaminha-
mento direto de reivindicações, atra-

vés do projeto de iniciativa popular,
do plebiscito e do referendo popular
(este último como instrumento que
obriga o Congresso a submeter as
decisões que toma ao julgamento do
povo), são poucas as entidades que
têm força para encaminhar os abai-
xo-assinados exigidos pela Consti-
tuição e colher as milhares de assi-
naturas exigidas para legitimar tais
iniciativas. Desse modo, os abaixo-
assinados acabam caindo nos parti-
dos de oposição, que fazem coro
junto às reivindicações populares.

Precisamos dos partidos, embora
a história deles esteja recheada de
motivos para acharmos que sua exis-
tência pouco importa. Então, torna-
se necessário ou mudar o sistema de
recrutamento de candidatos a cargos
públicos e de encaminhamento de
políticas públicas, ou eliminar a po-
lítica de clientela, o fisiologismo, o
personalismo, e construir partidos
com programas capazes de serem
reconhecidos por todos e de serem
cumpridos. Isto, sim, contribuiria para
mudar, na opinião pública, o concei-
to de partido, que é formado, grosso

"Os partidos
devem cobrar de
seus eleitos uma

relação de
reciprocidade,

ética e
compromisso

com premissas
básicas

enquanto durar
seu mandato"

flioJu, Culli it jreimiii Iu
dando que se recebe". Maria Victória
Benevides 15 cita uma avaliação do
clientelismo, feita por um deputado
paraibano, do antigo PSD, há cerca
de três décadas: "Não é mistério para
nenhum de nós que parcela
ponderável da representação desta
Casa, a que pertencemos com tanta
honra, mantém suas posições à custa
da política de clientela, isto é, à custa
daquela política que se faz em duas
faixas: a faixa do emprego, dos
favores pessoais, e a faixa de verbas
que não têm primeira essencialidade
no elenco de problemas nacionais,
mas têm primeira essencialidade
diante do quadro municipal e, às
vezes, distrital, que vai decidir da
sorte do deputado, do senador, do
vereador ou do governador ( ... ) O
Orçamento, via de regra, é retrato de
corpo inteiro dessa política de clien-
tela, que nos transforma em despa-
chantes de luxo." (José Joffily, Anais
da Câmara dos Deputados, 29 de
outubro de 1961).

Infelizmente, o discurso do de-
putado não pode ser atribuído a
"coisa do passado" e nos mostra o
quanto é tênue a relação deputado—
partido. A política de clientela valo-
riza a relação eleitor—deputado—go-
verno e exclui do processo de repre-
sentação a figura do partido. Isso cria
problemas na representação, já que
há uma porção de partidos criados e
instalados no governo que nada sig-
nificam em termos de representação
popular e que, em grande maioria,
são compostos apenas de "despa-
chantes de luxo".

Marilena Chauí chegou a enume-
rar três tipos de partidos políticos no
Brasil, classificando-os do ponto de
vista da representação: o partido
clientelista, o partido populista e o
partido de vanguarda. Segundo ela,
todos encarnaram formas de repre-
sentação muito discutíveis - o pri-
meiro promove a troca de favores, o
segundo tutela seus representados,
e o terceiro, além do clientelismo e
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da tutela, substitui o agente político
pela vanguarda.

O que se coloca aqui é que a
deterioração da representação parti-
dária, em função dos vários aspectos
apontados, é tão grande que, num
determinado momento, pergunta-se
se os partidos ainda servem para
alguma coisa. Apesar do apontado,
os partidos devem ser resgatados na
sua importância. O papel a que vêm
se prestando os partidos políticos no
Brasil tem de desaparecer, cedendo
lugar ao que Giovani Sartori formula
como sendo um conceito maximalista.
Um conceito que seja capaz de
responder para que servem os par-
tidos políticos e que incorpore o
eleitorado, de forma que ele seja
realmente representado.

Os partidos perderam a ligação
com a sociedade, deixando que
políticos eleitos assumissem papéis
junto ao governo e ao eleitorado em
seu próprio nome, em nada contri-
buindo para difundir a legenda e o
programa partidário que os elege-
ram. Ao contrário, criaram uma nova
forma de relação direta com o elei-
torado, na qual os partidos foram
quase completamente excluídos. Se
os partidos forem capazes de mos-
trar a sua cara ao povo e dizer a que
vieram, estarão contribuindo muito
para resgatar o seu crédito junto à
sociedade. E, certamente, ao fazer
isso, estarão contribuindo para me-
lhorar a representação e construir
uma participação política menos
alienante, que vá além da urna. E,
conseqüentemente, contribuindo
para o processo democrático. Afinal,
o que se espera dos partidos políti-
cos é que sejam capazes de repre-
sentar efetivamente a sociedade,
conseguindo respostas às demandas
que aparecem cotidianamente na
esfera pública e para as quais a
incipiente sociedade civil brasileira
ainda não tem maturidade para res-
ponder. Mas, para isso, é preciso
reforçar: o baile de candidatos, mar-
cado a passos longos de uma legen-

da a outra, sem nenhum compromis-
so ou coerência partidária, precisa
acabar. A tese da fidelidade partidá-
ria deve impor métodos à filiação e
desfiliação de lideranças políticas, e
os partidos devem cobrar de seus
eleitos uma relação de reciprocida-
de, ética e compromisso com pre-
missas básicas enquanto durar seu
mandato. Por outro lado, os partidos
têm de afinar a orquestra e dar o tom
aos eleitores, mostrando agir como
maestros do processo. Do jeito que
está, perdemos todos, porque, na
medida em que as eleições são
definidas em cima de nomes e não
de partidos, ficamos sem os instru-
mentos de controle e de representa-
ção que os partidos deveriam e
podem oferecer. Afinal, são eles que
estruturam as preferências dos par-
lamentares e de todo o processo
legislativo. Sem partidos políticos,
os parlamentares acabam subservi-
entes ao Executivo, desempenhan-
do uma política clientelista, do "toma-
lá-dá-cá". Também o Congresso,
enquanto lugar de exercício da re-
presentação da sociedade, fica qua-
se inviabilizado, já que a formação
de maiorias depende dos interesses
de cada partido. Sem eles, e com
cada parlamentar defendendo sua
própria causa, prevalece a atuação
de grupos privados. Vale a lei do
mais forte, em prejuízo da popula-
ção, ainda pouco organizada e
amadurecida em grupos capazes de
defender seus interesses, como sin-
dicatos e associações civis. Enquanto
se espera por essa maturidade
organizativa, não há também como
ficar sem partidos políticos.
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LDO precisa ser revitalizada
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1998 transfere para a Lei Orçamentária uma de
suas funções básicas, de definir as metas e prioridades das ações governamentais,
esvaziando-se como instrumento de plane/amento e cerceando a participação do
Parlamento na definição dessas ações

Leonardo Claudino Graça Boëchat
Consultor da Alemg

ALei de Diretrizes Orça-

7	mentárias, dentro da
L_1 quadripartição do pla-

nejamento prevista no
7 ordenamento constitu-
cional de nosso Estado - Plano Mi-
neiro de Desenvolvimento Integra-
do (PMDI), Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e Lei do
Orçamento Anual (LOA) -, tem a
função de elo entre o planejamento
de longo prazo e o orçamento anual,
o que representa a programação de
projetos e atividades a serem reali-
zados no exercício financeiro se-
guinte.

O PPAG contempla o plano de
governo do chefe do Executivo,
fixando as despesas de capital (aque-
las destinadas à aquisição ou constru-
ção de bens de capital que se
incorporam ao patrimônio público
ou são capazes de gerar bens ou
serviços) e outras delas decorrentes,
de forma regionalizada, para quatro
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exercícios financeiros. No arcabouço
do planejamento constitucional, en-
quanto o PPAG estabelece as diretri-
zes e metas da administração pública
para quatro anos, a LDO irá definir,
dentre esses objetivos, aqueles a
serem executados no exercício se-
guinte à sua publicação. Nessa siste-
mática de planejamento, a LDO deve
ser compatível com o PPAG, deven-
do também preceder a elaboração
do orçamento anual.

A Constituição mineira fixou qua-
tro funções básicas para a LDO, a fim
de alicerçar o planejamento, quais
sejam:

I estabeleceras metas e prioridades
da administração pública estadual,

incluindo as despesas correntes
(despesas operacionais realizadas
pela administração pública para
a execução, a manutenção e o
funcionamento de suas
atividades, ou seja, que não
contribuem diretamente para
aumentar a capacidade produtiva
da economia) e de capital para o
exercício financeiro subseqüente;

11 dispor sobre as alterações na
legislação tributária;

U estabelecer a política de aplicação
de recursos das agências
financeiras oficiais;

U orientar a elaboração da lei
orçamentária.
Antes de comentarmos cada uma

dessas funções ou mesmo as mudan-
ças e evoluções ocorridas na LDO
para 1998, faremos um breve co-
mentário sobre a introdução dessa
norma de planejamento em nosso
arcabouço constitucional.

Histórico - A idéia de uma lei com
funções de um orçamento prévio,
definindo as metas e prioridades da
administração pública para o exercí-
cio seguinte, surgiu da experiência
de países como a Itália e a França,
com sistema de governo parlamen-
tarista.

No Brasil, a Assembléia Nacional
Constituinte que vigorou de 1 2 de
janeiro de 1987 a 5 de outubro de
1988 aprovou o projeto da Constitui-
ção atual, na forma do Substitutivo ris'

6. Esse projeto, no entanto, até o seu
Substitutivo n 4, mantinha o sistema
de governo parlamentarista, o qual
previa institutos próprios desse sis-
tema, em que a atuação do Executivo
é condicionada à atividade do Poder
Legislativo. Assim, havia a previsão
de medida provisória, atribuindo
função legislativa originária ao chefe
do Executivo, bem como a inclusão
da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Na votação do Substitutivo n 2 5,
foi alterado o sistema de governo
para o presidencialismo, evitando-
se, desse modo, a necessidade de
novas eleições para escolha do che-
fe de Estado e do chefe de governo
em substituição ao presidente da
República. Apesar dessa alteração,
permaneceram no texto constitu-
cional a medida provisória, que an-
teriormente figurava no capítulo re-
ferente ao primeiro-ministro, e a
LDO.

Tais institutos, transplantados do
sistema parlamentarista, adaptaram-
se com certas distorções ao presi-
dencialismo brasileiro. A medida
provisória, por exemplo, é mais
ampla que o antigo decreto-lei, pois
a expedição deste era limitada às
matérias relacionadas à segurança
nacional e às finanças públicas (arti-

REVISTA DO LEGISLATIVO 47



LIDO PRECISA SER REVITALIZADA

go 58 da Constituição de 1967).
Quanto à medida provisória, tais
restrições de cunho material não
ocorrem, havendo limitações ape-
nas, por entendimento juris-
prudencial, em relação às matérias
de direito penal, tributário e às reser-
vadas à lei complementar. No parla-
mentarismo, há um controle político
sobre as medidas provisórias, pois,
se o Parlamento rejeita a sua edição,
o primeiro-ministro cai juntamente
com sua rejeição, por voto de des-
confiança. Assim, diversamente da
forma como esse instituto vem sendo
utilizado no Brasil, de maneira ex-
cessiva, em países como a Itália,
por exemplo, como o primeiro-mi-
nistro pode ser destituído pelo Par-
lamento por discordância do plano
de governo, somente, em último
caso, são editadas medidas provisó-
rias. A LDO também não se adaptou
com facilidade ao sistema
presidencialista, conforme demons-
traremos a seguir.

Restrições - A LDO mineira para
1998, se comparada às anteceden-
tes, que definiam de forma precária
e genérica as prioridades da admi-
nistração pública estadual, limitou-
se ainda mais, em seu artigo 31, ao
atribuir à lei orçamentária a função
de definir as ações governamentais.
Tal conduta contraria a lógica da
quadripartição do planejamento
(PMDI, PPAG, LDO e LOA), pois,
enquanto o PPAG define objetivos
para um quadriênio, uma das fun-
ções básicas da LDO é exatamente
selecionar, dentre esses objetivos,
quais serão prioritários no exercício
seguinte, definindo suas respectivas
metas. Nesse contexto, o orçamento
desempenha a função de proporcio-
nar os meios necessários para que os
objetivos definidos pela LDO pos-
sam ser alcançados. A função de
definir metas e prioridades das ações
governamentais, portanto, não pode
ser atribuída à lei de meios, sob pena
de provocar um esvaziamento do

planejamento, no que tange à repar-
tição das funções dos instrumentos
normativos previstos em nosso
ordenamento constitucional.

Ademais, esse procedimento cer-
ceia a participação do Parlamento na
definição das ações governamen-
tais, pois, após a aprovação da LDO,
o parlamentar só pode propor anu-
lações de despesas, no projeto de lei
orçamentária, em dotações referen-
tes a investimentos e custeio, deven-
do ainda respeitar as obras em anda-
mento e as dotações referentes à
contrapartida obrigatória do Tesouro
estadual.

Tais restrições, no entanto, não
ocorrem na fase de apresentação de
emendas ao projeto da LDO, quando
os deputados têm maior participação
na definição das políticas públicas,
por meio da definição das ações dos
órgãos e entidades que compõem os
três poderes, podendo incluir ou
modificar prioridades e metas, res-
peitada a compatibilidade com o
PPAG.

Revitalização - Note-se que co-

"A principal
agência financeira

de fomento do
Estado, o BDMG,
não é citado na
LDO e não há,

também, definição
de programas

prioritários
estabelecidos
pelas agências

oficiais"

mentamos apenas a ausência da
definição de metas e prioridades na
LDO, mas não nos referimos à indi-
cação das despesas correntes e de
capital para o exercício financeiro
subseqüente, obrigatória segundo a
norma do artigo 155, caput, da Lei
Fundamental do Estado. Tal indica-
ção não será encontrada em nenhu-
ma LDO estadual, o que demonstra
a necessidade de revitalização das
funções de planejamento, bem como
melhor programação dos gastos pú-
blicos, em nosso Estado.

Quanto à função da LDO de
estabelecer a política de aplicação
de recursos das agências financeiras
oficiais, observa-se novamente a
necessidade de aperfeiçoamento
dessa lei programática. O artigo 33
da LDO para 1998, por exemplo,
dispõe de forma bastante genérica
sobre esse tópico, não possibilitando
conhecer a política a ser adotada por
essas instituições. A principal agên-
cia financeira de fomento do Estado,
que é o BDMG, não é sequer citada
pela LDO. Não há, também, defini-
ção dos programas prioritários esta-
belecidos pelas agências oficiais.

Em relação à função da LDO de
dispor sobre as alterações na legis-
lação tributária, é interessante men-
cionar a decisão do Tribunal de
Justiça da Bahia ao julgar a
constitucionalidade de duas leis do
município de Salvador, que altera-
ram a lei que instituiu o IPTU naquela
municipalidade:

"Logo, se a Constituição diz que
a lei de diretrizes orçamentárias dis-
porá sobre as alterações na legisla-
ção tributária ( 22 do art. 165),
dúvida não há de que essa lei terá de
conter preceitos, normas, artigos
sobre essas alterações ( ... ) Essa
vinculação existe, na medida em que
se verifica a circunstância de não ser
possível o contribuinte ser surpreen-
dido em uma sexta-feira, pratica-
mente o último dia útil do ano, 28 de
dezembro, com essas alterações. Por
isso, a Constituição estabeleceu o
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limite de até o dia 30 de junho, data
em que a lei de diretrizes orçamen-
tárias deve estar editada, para que o
contribuinte conheça as normas le-
gais alterando a legislação tributária
para o ano em que vai ter aplicação
o orçamento, cuja elaboração ele
orienta ( 22 do art. 165). (...) Assim,
tem razão o autor quando alega que
as alterações introduzidas pelas Leis
ns 4.261 e 4.279, de 1990, no IPTU
ferem, também, o disposto no pará-
grafo 22 do artigo 165 da Constituição
e, então, não podem prosperar por
configurarem inconstitucionalidades.
Posto isso, julgam-se inconstitucionais
as alterações introduzidas pelas Leis
ns 4.261 e 4.279, de 1990, no IPTU
cobrado no exercício financeiro de
1991, porque a Lei de Diretrizes
Orçamentárias não dispõe sobre elas,
considerando a sua condição de lei
que orientou a elaboração do orça-
mento a ser executado em 1991."
(Botelho, Werther. Da Tributação e
sua Destinação).

Nesse sentido, essa função básica
da LDO, ao contrário do que vem
sendo praticado no Estado de Minas
Gerais (repetição do princípio da
legalidade, sem nenhuma contribui-
ção para o planejamento da receita),
tem o propósito de assegurar o
princípio da não-surpresa, instituto
basilar do Direito Tributário, na
medida em que permite ao contribu-
inte conhecer as alterações na legis-
lação tributária com antecedência,
pois a LDO é votada até 30 de junho
do exercício anterior a sua produção
de efeitos. Ademais, tal regra contri-
bui para a correta estimativa de
receitas na lei de meios, bem como
para a credibilidade do planejamen-
to público centrado no equilíbrio
orçamentário.

Mudanças - Com relação à função
de orientar a elaboração da lei orça-
mentária anual, salientamos impor-
tantes alterações na LDO/98.

Primeiramente, o artigo 20 altera
o detalhamento mínimo das ações

"O acesso da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária da
Assembléia ao

SIAF permitirá ao
Legislativo exercer
melhor as funções
de fiscalização e
de controle dos

atos de governo"

governamentais. A ênfase na classi-
ficação dos meios por natureza da
despesa, até então adotada pelo
Estado de Minas Gerais, pouco con-
tribuía para o planejamento, inserin-
do linguagem excessivamente
contábil na lei orçamentária. Tal
classificação revelou-se pouco efi-
caz em relação a uma peça de
planejamento.

Esse detalhamento por natureza
ou elemento de despesa, ainda pre-
sente na lei orçamentária de 1997,
foi decorrente da Lei n Q 4.320, de
17/3/64, que dispõe sobre normas
gerais de direito financeiro. Quando
essa lei de normas gerais foi promul-
gada, a técnica de orçamento-pro-
grama ainda não estava desenvolvi -
da no Brasil. Somente em 1974, foi
introduzida no ordenamento jurídico
federal a classificação funcional-
programática, por meio da Portaria
n 9, do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral, sem excluir,
contudo, o excessivo detalhamento
contábil preexistente, o que gerou
grande rigidez na classificação da
despesa.

Assim, o artigo 20 da LDO/98
adotou o detalhamento da despesa
em nível de projeto e subprojeto, de
atividade e subatividade para o Or-
çamento Fiscal. Note-se que a reda-
ção do projeto de lei previa esse
nível de detalhamento por objetivos
também para o orçamento de inves-
timento das empresas. Durante a
tramitação, porém, houve modifica-
ção por meio de emenda, excluindo-
se as estatais dessa nova classifica-
ção, uma vez que ainda não estavam
preparadas para adotar tal sistemáti-
ca. Esperamos, no entanto, que, no
próximo exercício financeiro, as
empresas também integrem o orça-
mento nessa nova linguagem, que,
além de possibilitar maior clareza e
compreensão por parte dos cida-
dãos, contribui como instrumento de
controle dos resultados da aplicação
dos recursos públicos.

Com esse procedimento, evita-se
a excessiva programação de
subprojetos na proposta orçamentá-
ria, como ocorria, por exemplo, no
caso do DER/MG, que definia uma
enorme lista de obras a serem reali-
zadas, as quais, em sua maioria, não
se realizavam. Adotando-se a classi-
ficação por objetivos, evitam-se não
somente os valores de janela, como
também passa a ser necessária a
abertura de crédito suplementar para
o remanejamento de recursos de um
subprojeto para outro, ou de uma de
subatividade para outra. Ao se
remanejarem recursos de uma estra-
da para outra, por exemplo, é neces-
sária prévia autorização legislativa
para abertura do crédito adicional,
conferindo-se maior controle parla-
mentar sobre a execução orçamen-
tária e, ao mesmo tempo, maior
credibilidade ao planejamento.

Outro avanço conquistado na
LDO/98, por meio de emenda ao
projeto, foi o artigo 39, o qual con-
fere à Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária da Assem-
bléia Legislativa o acesso irrestrito ao
Sistema Integrado de Administração
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Financeira (SIAFI), para consulta, e
acesso limitado aos líderes de ban-
cada.

A disponibilização desses dados
possibilitará ao Poder Legislativo o
controle diário da execução orça-
mentária, financeira e contábil das
entidades e órgãos do governo esta-
dual, que utilizam recursos do orça-
mento fiscal ou orçamento geral,
permitindo-lhe exercer melhor a
função de fiscalização e controle dos
atos da administração pública. Rele-
va-se o fato de que a fiscalização das
finanças públicas não deve ser so-
mente a posteriori, no momento da
prestação de contas anual, mas tam-
bém concomitantemente, no contro-
le da execução do orçamento, que
consiste na aplicação dos recursos.

Audiências Públicas - O artigo 17
da LDO/98 assegura recursos da
ordem de R$ 45 milhões para o
atendimento das propostas
priorizadas em Audiências Públicas
Regionais. Dessa forma, Minas Ge-
rais vem institucionalizando o orça-
mento participativo, o qual constitui
a forma mais democrática e legítima
de orientar a aplicação dos ingressos
públicos, condicionada à satisfação
dos interesses de toda a coletivida-
de. É por meio do orçamento que o
contribuinte se garante quanto à
destinação dos recursos arrecada-
dos, a fim de serem gastos de acordo
com o seu interesse. Essa participa-
ção dos destinatários no plano
decisório assegura legitimidade à
direção dos negócios do Estado.

O orçamento participativo vem
sendo utilizado no Brasil em dois
processos, basicamente: dedutivo e
indutivo. Conforme ensinam Carlos
Ribeiro e Walter Simon, no processo
dedutivo, a primeira etapa é a pre-
paração de uma proposta orçamen-
tária inicial pelo poder público, a
qual será levada a audiências públi-
cas, onde é discutida, sendo as su-
gestões populares anotadas e, even-
tualmente, incluídas na proposta

orçamentária. No processo indutivo,
a primeira etapa consiste em ouvir a
opinião popular em audiências pú-
blicas, cujos resultados são consoli-
dados e, eventualmente, incluídos
no orçamento. O modelo de audiên-
cias públicas adotado em nosso Es-
tado se enquadra no processo
indutivo, no qual a municipalidade
apresenta sugestões sem que a ad-
ministração leve às audiências um
pré-projeto de orçamento.

Demonstrativos -A LDO/98 inova
também em relação aos demonstra-
tivos que deverão constar na lei de
meios:
LI o inciso VII do artigo 99 dispõe

que a proposta orçamentária será
acompanhada de demonstrativo
do serviço da dívida para 1998,
com identificação de sua natureza,
do principal, dos acessórios, e
com a memória de cálculo da
estimativa de gastos com
amortização, juros e encargos.
Esse demonstrativo é muito
importante, pois essa modalidade
de gastos compromete grande

"A exemplo do
orçamento federal, a
LDO deveria conter

demonstrativo com o
detalhamento dos
custos unitários

médios utilizados na
elaboração dos

orçamentos para os
pincipais itens de

investimentos"

parcela dos recursos orça-
mentários. Ademais, ficarão
evidenciados as taxas de juros, os
deságios e outros encargos da
dívida estadual;

U o inciso XI do artigo 99 estabelece
que a estimativa de arrecadação
do ICMS seja discriminada por
gênero de atividades econômicas.
Dessa forma, o Parlamento e a
própria sociedade passam a
conhecer melhor a principal fonte
de financiamento dos gastos
públicos, pois o ICMS representa
aproximadamente 95% da receita
de tributos estaduais;
o inciso XIII do artigo 99 determina
que a lei orçamentária contenha
demonstrativo da receita estimada
de repasse de recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS), a título de
convênio federal, especificando
a parcela de recursos pertencente
aos municípios, discriminada por
município, e a parcela pertencente
ao Estado. Tal procedimento
permitirá a exclusão da parcela
de recursos do SUS pertencente
aos municípios da receita
orçamentária do Estado, uma vez
que esses recursos não
representam ingresso pecuniário
nos cofres do Tesouro estadual.
Embora a LDO/98 tenha efetiva-

do relevantes alterações nas normas
procedimentais de elaboração da
proposta orçamentária, sentimos ain-
da, além da necessidade de
revitalização de suas funções cons-
titucionais, anteriormente comenta-
das, que, a exemplo do orçamento
federal, a lei orçamentária deveria
conter demonstrativo com o
detalhamento dos custos unitários
médios utilizados na elaboração dos
orçamentos para os principais itens
de investimentos.

Essa demonstração contribuiria
para evitar as "dotações de janela"
(dotações orçamentárias completa-
mente insuficientes para se executar
o projeto ou atividade propostos no
texto da lei, ou seja, quando o custo
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de realização da obra ou atividade
prevista é muitas vezes superior ao
valor do crédito autorizado), que são
fator de descrédito do planejamento,
ocasionando a necessidade de cons-
tantes suplementações. O excesso
de créditos adicionais, como ocorreu
na execução orçamentária referente
ao exercício de 1995, representando
42,5% da despesa total autorizada, é
capaz de desfigurar completamente
o orçamento original, que passa a ser
freqüentemente alterado sem a par-
ticipação e a análise do Poder
Legislativo.

A fartura de suplementações faz
com que a execução orçamentária se
desenvolva ao sabor das conveniên-
cias e necessidades emergentes, sig-
nificando não só a negação do pla-
nejamento, como também a exclu-
são da Casa onde o povo está repre-
sentado da discussão sobre a
destinação dos recursos públicos. É
importante lembrar que a lei orça-
mentária orienta o emprego desses
recursos, constituindo-se, portanto,
em uma das peças de maior valor no
ordenamento jurídico do Estado.

Equívocos - Por fim, o artigo 43 da
LDO/98 contém duas singularida-
des. A primeira delas constitui, na
verdade, uma impropriedade de ter-
minologia jurídica. Note-se que o
caput do referido artigo dispõe sobre
a hipótese de a lei orçamentária não
ser sancionada até o final do exercí-
cio de 1997. No processo legislativo
brasileiro, vigora o princípio da con-
vergência para se criar direito posi-
tivo, ou seja, é necessário que haja a
convergência de vontades entre os
poderes Legislativo e Executivo para
se criar direito.

Em nosso Estado, o governador
recebe um direito ainda em forma-
ção: no caso, a proposição de lei.
Assim, o governador é um dos par-
ticipantes do processo de formação
da lei, sendo o outro participante a
Assembléia Legislativa. Nem o go-
vernador nem a Assembléia têm

participação absoluta nesse proces-
so, havendo, assim, o princípio da
convergência de interesses dos dois
Poderes na criação do direito.

Como é exatamente na fase da
sanção que ocorre essa convergên-
cia, o caput do artigo 43 deveria
dispor sobre a hipótese de o projeto
de lei orçamentária anual (ou propo-
sição de lei, como é denominado em
nosso Estado) não ser enviado à
sanção, e não a lei orçamentária,
pois, se é lei, é porque já foi san-
cionada.

A segunda singularidade diz res-
peito à execução excepcional do
orçamento, na hipótese de não ser
votado o projeto até o final do
exercício financeiro. Duas são as
soluções adotadas em nosso
ordenamento jurídico: a prorrogação
do orçamento do exercício financei-
ro anterior ou a execução do orça-
mento constante no projeto de lei
ainda não aprovado. A primeira so-
lução, de prorrogar o orçamento
anterior, foi adotada nas Constitui-
ções de 1934 (primeira Constituição
social brasileira) e de 1946, que
caracterizaram períodos de regime
democrático no País. A outra solu-
ção, autorizar a execução do projeto
de lei orçamentária ainda não apro-
vado, foi adotada em nossas Cartas
autoritárias de 1937 (ditadura Vargas)
e de 1967 (ditadura militar).

O artigo 43 da LDO/98, a exem-
plo de disposições anteriores seme-
lhantes nas leis de diretrizes orça-
mentárias sob a égide da Constitui-
ção do Estado de 1989, adotou a
segunda solução, qual seja, autorizar
a execução do projeto de lei ainda
não aprovado, caso não seja sancio-
nado até o final do exercício de
1997. Em virtude do regime demo-
crático atual, com certeza tal solução
não foi adotada pensando-se em um
regime autoritário, como ocorreu nas
fases ditatoriais mencionadas, mas
provavelmente devido aos altos ín-
dices inflacionários que caracteriza-
ram nossa economia desde a pro-

mulgação da nova Carta Magna até a
implantação do Plano Real.

Os índices inflacionários desfigu-
ravam completamente a lei orça-
mentária, impossibilitando que uma
lei de meios de exercício anterior
pudesse ser executada no ano se-
guinte. Assim, para suprir a ausência
de aprovação do projeto de lei orça-
mentária, não se poderia utilizar a lei
do ano anterior, pois seus valores
ficavam completamente defasados,
uma vez que os créditos orçamentá-
rios não podem ser monetariamente
corrigidos durante a execução, a fim
de não configurar concessão de cré-
ditos ilimitados.

Entretanto, a solução que melhor
se coaduna com a nova ordem cons-
titucional e com a estabilização eco-
nômica é a que recomenda, no caso
excepcional de não ser votado a
tempo o projeto de lei, a prorrogação
do orçamento anterior. Isso porque,
se o Parlamento não tiver aprovado
a proposta de orçamento enviada
pelo Executivo, não será razoável
que essa mesma proposta seja exe-
cutada excepcionalmente, como dis-
põe o artigo 43 da LDO/98, mas, sim
que se execute a lei do ano anterior,
até a aprovação da lei definitiva, pois
a lei anterior retrata uma norma já
aprovada pelos representantes do
povo.

Conclusão - A LDO, na forma como
é prevista na Constituição, propor-
ciona maior participação do Poder
Legislativo na elaboração do orça-
mento, com a discussão antecipada
da alocação dos recursos orçamentá-
rios e da definição das políticas
públicas. A LDO tem o papel de
regular a execução orçamentária,
com a definição de metas e priorida-
des, fortalecendo o papel do Parla-
mento na gestão dos gastos públicos.
Nesse sentido, torna-se necessário
revitalizar suas funções constitucionais,
bem como melhor aparelhar o Poder
Legislativo para a fiscalização da execu-
ção das planas e orçamentos.
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Equilíbrio orçamentário
depende das reformas
O atraso na implantação das reformas administrativa, previdenciária e tributária; as
perdas pro vacadas pela Lei Kan dír; e a prorrogação do Fundo de Estabilização risca/ têm
um impacto fortemente negativo sobre os orçamentos estaduais

Leonardo Claudino Graça Boëchat
Consultor da Alemg

0J

s órgãos e entidades
pertencentes ao Esta-

J do iniciaram, no mês
 de julho deste exercí-

cio, suas propostas
parciais para fins de elaboração do
Projeto de Lei Orçamentária para
1998, as quais foram enviadas para
o órgão central de planejamento, a
Secretaria de Estado do Planejamen-
to e Coordenação Geral (Seplan) até
o dia 11 de agosto de 1997.

Como a elaboração das propostas
parciais baseia-se também na execu-
ção orçamentária de exercícios fi-
nanceiros anteriores, faremos uma
retrospectiva dos últimos orçamen-
tos. Nesse caso, constataremos os
seguintes montantes globais de re-
ceita estimada e despesa fixada nos
orçamentos anuais de Minas Gerais:

- R$ 7,5 bilhões em 1995;
- R$ 11,3 bilhões em 1996;
- R$ 14 bilhões em 1997.
Considerando o incremento de

86% na receita orçamentária total do
Estado em apenas dois anos (de 1995
a 1997), tem-se a impressão de que

a economia mineira cresceu
vigorosamente nesse período, já
que a quase totalidade dos recursos
orçamentários provém da arrecada-
ção tributária, a qual é tanto maior
quanto maior a renda, o patrimônio,
a circulação de mercadorias e outras
bases de incidência de normas jurí-
dico-tributárias, ao contrário de paí-
ses como o Iraque ou Kuwait, onde
a principal fonte de ingressos é a
venda de petróleo.

Essa crescente projeção orçamen-
tária, porém, não retrata a realidade
das contas públicas, nem tampouco
a evolução do quadro econômico em
nosso Estado. Tal conclusão pode ser
comprovada pelas taxas de cresci-
mento real do Produto Interno Bruto
(PIB) de Minas Gerais, as quais, nos
anos de 1994, 1995 e 1996, foram,
respectivamente, 6,1%, 4,2% e 3,6%.

Dessa forma, a projeção de evo-
lução da receita orçamentária no
índice de 86%, num período de dois
anos, é incompatível com os índices
de crescimento econômico do Esta-
do e com a atual estabilidade econô-
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mica no País. Tal discrepância será
melhor compreendida com as dispo-
sições que faremos a seguir, as quais
explicitarão os incrementos de re-
ceita orçamentária que não expres-
sam aumento de receita financeira
nos cofres estaduais.

Assim, antes de se fazer qualquer
estudo sobre as contas públicas,
torna-se necessário esclarecer de-
terminados pontos a respeito de
nosso sistema orçamentário.

Expurgos - Em primeiro lugar, é
preciso excluir as transações inter-
mediárias da contabilidade orçamen-
tária, a fim de se calcular a renda
disponível do Estado.

No ordenamento constitucional
anterior, o orçamento da administra-
ção direta do Estado era aprovado
por lei, enquanto que o orçamento
da administração indireta era apro-
vado por decreto do governador. Na
estrutura do orçamento fiscal, contu-
do, previsto no ordenamento jurídi-
co vigente, o orçamento da adminis-
tração indireta está consolidado numa
lei orçamentária única, juntamente
com a administração direta. Tal con-
solidação provocou certas distorções
no orçamento.

No Estado de Minas Gerais, por
exemplo, quando a Imprensa Oficial
presta serviços a uma secretaria de
Estado, a receita gerada pela presta-
ção de serviços será somada à
receita do orçamento fiscal, ou orça-
mento geral. Como os recursos utili-
zados pelas secretarias para realizar
o pagamento são do Estado, o fato de
eles serem novamente contabilizados
como receita da autarquia (Imprensa
Oficial) e depois somados à receita
total do Estado configura uma dupli-
cação de receita. Considerando que
tanto a Imprensa Oficial quanto as
secretarias fazem parte da mesma
pessoa política (Estado de Minas
Gerais), essa operação deveria ser
contabilizada como mera transferên-
cia interna de recursos, a fim de se
evitar essa distorção.

"Devido à
complexidade do

orçamento estadual,
há constante

duplicação e até
triplicação de receitas

orçamentárias, que
implicam renda

contábil não
correspondente à

entrada de recursos
nos cofres estaduais"

Devido à complexidade do orça-
mento estadual, decorrente da
descentralização administrativa, atu-
almente com 17 autarquias e16 fun-
dações, há constantes duplicações e
até triplicações de receitas orçamen-
tárias, que implicam renda contábil
não correspondente à entrada de
recursos nos cofres estaduais. Esses
valores adicionados deveriam ser
expurgados, da mesma forma que as
transações intermediárias são exclu-
ídas do cálculo do PIB. Uma opera-
ção contábil que deveria ser
contabilizada como mera transferên-
cia intragovernamental de recursos
é registrada como receita no orça-
mento fiscal, cuja soma final dá um
resultado maior que o efetivo ingres-
so de recursos financeiros nos cofres
públicos. Por analogia, seria como se
um pai de família que recebesse
R$ 1 mil mensais de salário passasse
a pagar R$ 500 a sua esposa para
administrar o lar e dissesse que, com
isso, a renda da família passou a ser
de R$ 1,5 mil mensais. Evidente-
mente, a receita de R$ 1,5 mil jamais
iria coincidir com o ingresso de

recursos financeiros na conta famili-
ar, o qual continuaria a ser de R$ 1
mil mensais.

Outro fator que também distorce
consideravelmente a análise da com-
posição do orçamento é a rolagem da
dívida mobiliária, pois as operações
de emissão e resgate de títulos da
dívida pública acabam por provocar
contagem múltipla de seus valores.
Quanto maior o número de títulos
com vencimento em um dado exer-
cício, maior será a receita orçamen-
tária, sem que isso represente entra-
da de recursos financeiros. A rolagem
da dívida, que efetivamente repre-
senta aumento do passivo financei-
ro, na sua contabilização tem o efeito
de elevar as receitas e as despesas
do orçamento. Esse acréscimo de
renda orçamentária, porém, não sig-
nifica crescimento da arrecadação,
pois no vencimento de um título há
emissão de outro com o valor neces-
sário à rolagem do principal (valor
de origem mais atualização monetá-
ria) e do acessório (juros e encargos),
de forma que não há ingresso de
novos recursos no caixa do Tesouro.

Fazendo outras exclusões, como
as transferências tributárias constitu-
cionais aos municípios, a receita de
contribuição patronal dos institutos
de previdência, e desconsiderando
a parcela de recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS), que transita
apenas contabilmente no orçamen-
to, sem, contudo, representar recur-
sos monetários disponíveis para o
Estado, uma vez que a União trans-
fere esses valores diretamente aos
municípios, a receita orçamentária
do Estado, estimada no orçamento
fiscal de 1997 em R$ 14 bilhões
(aproximadamente R$ 1,17 bilhão
por mês), cairia para algo em torno
de R$ 6,6 bilhões (aproximadamen-
te R$ 550 milhões por mês).

Números de 97 - Nesse contexto,
as despesas totais com pessoal ativo
e inativo do Estado, que, em maio de
1997, foram de R$ 405 milhões,
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representariam aproximadamente
74% do fluxo de caixa do governo,
sem contar a provisão para o paga-
mento do 139 salário, a qual elevaria
esse percentual para algo em torno
de 80%. Se somarmos ainda a despe-
sa com amortização, juros e encargos
da dívida contratada (excluindo-se a
dívida mobiliária, a qual vem sendo
rolada em sua quase totalidade), no
valor aproximado de R$ 60 milhões
por mês, o comprometimento do
fluxo de caixa do Tesouro passa para
algo em torno de 91%. Por fim, a
despesa de custeio mensal do Esta-
do, em torno de R$ 45 milhões,
somada aos dispêndios citados, ele-
varia o total a aproximadamente 99%
da disponibilidade de caixa do go-
verno. Isso nos faz concluir que a
atual situação financeira não permite
o regular provisionamento para o
pagamento do 139 salário do funcio-
nalismo (aproximadamente R$ 34
milhões por mês), uma vez que o
Estado necessita cumprir também

Serviço dai:
por Contra

11%

Provisão 13 Salário
6%

seus compromissos de investimen-
tos, financiamentos de projetos, como
a implantação da Mercedes-Benz,
despesas de convênios e outras obri-
gações, como a dívida flutuante ou
dívida de curto prazo, de natureza
extra-orçamentária, cujo montante,
em 31/5/97, ultrapassava a cifra de
R$ 2 bilhões.

Na figura a seguir, evidenciamos
a aplicação, retrocomentada, do flu-
xo de caixa do governo, em
percentuais aproximados, salientan-
do, entretanto, que o percentual de
6%, configurando a provisão do 139
salário, deva estar sendo aplicado
em investimentos e outras despesas,
como a amortização do passivo fi-
nanceiro do Estado, que vem-se
agravando a cada ano, conforme
demonstraremos mais adiante.

Cabe salientar, ainda, que a exe-
cução orçamentária da receita tribu-
tária, no exercício de 1997, tem
acumulado, mês a mês, saldo nega-
tivo, resultante da diferença entre a

arrecadação prevista na lei orçamen-
tária e a realizada. Dessa forma, a
tendência do exercício demonstra
que a estimativa de arrecadação
tributária foi superestimada no orça-
mento em vigor.

Supondo, simplificadamente, que
a arrecadação tributária se mantenha
constante ao longo dos meses do
exercício de 1997, a projeção dessa
modalidade de receita, na lei orça-
mentária deste exercício financeiro,
estimada em R$ 2,8 bilhões, até maio,
estaria bem acima da execução efeti-
va, a qual alcançou, até o citado mês,
a cifra de R$ 2,4 bilhões, ou seja,
seriam necessários mais 400 milhões,
aproximadamente a arrecadação de
mais um mês, para que a arrecadação
tributária do Estado, nessa hipótese
simplificada, alcançasse os valores
estimados, até 31/5/97, na lei de
meios.

Desequilíbrios - Mantendo-se
constante essa projeção de arrecada-
ção tributária, o desequilíbrio entre a
previsão e a realização efetiva de
receita de tributos alcançaria a cifra
de aproximadamente R$ 1 bilhão até
o final deste exercício financeiro.
Parte desse déficit pode ser explicada
como decorrência dos efeitos da Lei
Complementar n° 87, de 13 de se-
tembro de 1996 - Lei Kandir. Tal
norma objetivou, basicamente, isen-
tar da incidência do ICMS os produ-
tos semi-elaborados e os primários
destinados à exportação, estabele-
cer o direito da utilização dos crédi-
tos desse imposto na compra de
máquinas e equipamentos para o
ativo permanente e nas compras de
material de uso e consumo das em-
presas, bem como o direito de utili-
zação de crédito de ICMS sobre o
consumo de energia elétrica.

A economia mineira teve uma
participação de 12,1 % no total das
exportações brasileiras em 1996, o
que representa cerca de US$ 5,8
bilhões, segundo dados divulgados
pelo BDMG. No grupo de produtos
exportados por Minas Gerais, verifi-

FLUXO DE CAIXA

Invtirnentos /Djtrc
Despesas de

Custeio
8%
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ca-se que produtos primários como
café e especiarias, minérios e outros
produtos minerais, por exemplo,
representaram US$2,2 bilhões, o que
demonstra a evidência dos efeitos da
Lei Kandir em relação à isenção de
ICMS sobre a exportação desses
produtos em nosso Estado, sem citar
a renúncia de receita tributária de-
corrente da isenção de imposto na
exportação de produtos semi-elabo-
rados, como o ferro-gusa e outros.

Como os gastos governamentais
são financiados predominantemente
pela arrecadação tributária, essa
delimitação negativa de competên-
cia tributária contribui, no primeiro
momento, para agravar a situação
deficitária das contas públicas. En-
tretanto, em médio e longo prazos,
é de se esperar que o incentivo às
exportações produza um efeito po-
sitivo sobre o nível de renda em
nosso Estado, pois, à medida que se
atende à demanda dos estrangeiros
pelos produtos mineiros, os empre-
sários tendem a aumentar a produ-
ção e a oferta de empregos interna,
expandindo o nível de renda e,
conseqüentemente, a arrecadação
tributária. Ademais, a isenção conce-
dida pela Lei Kandir torna nossos
produtos mais competitivos no mer-
cado internacional, eliminando a
dupla tributação que existia anterior-
mente, quando nossos bens e servi-
ços eram tributados na saída de nosso
país e na entrada em território estran-
geiro pelo país importador. Porém,
quanto à isenção de produtos primá-
rios, como a incidente na exportação
de minerais, o benefício fiscal é
questionável, pois melhor seria que
o minério fosse, primeiramente,
industrializado em nosso Estado, para
só depois ser exportado com isenção
de impostos, gerando maior riqueza
do que sua simples exportação "in
natura".

para o controle da inflação, princi-
palmente a adoção de juros altos,
decorrente da necessidade de capta-
ção de recursos externos para o
pagamento da balança comercial do
País, refletiram negativamente sobre
o crescente processo de
endividamento dos Estados. Em
contrapartida, o elevado nível de
importações, decorrente da valori-
zação de nossa moeda, ou, em outras
palavras, da defasagem cambial,
contribuiu para o crescimento da
arrecadação do ICMS desde a im-
plantação do Plano Real, uma vez

MODALIDADE DA DÍVIDA

Dívida Interna em Títulos
Dívida Interna por Contratos
Total da Dívida Fundada Interna
Dívida Externa em Títulos
Dívida Externa por Contratos

Total da Dívida Fundada Externa

TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA

que o índice de sonegação na tribu-
tação incidente sobre a entrada de
mercadoria importada do exterior
(operações submetidas a rígido con-
trole alfandegário e fiscal) é bem
menor que o existente na circulação
interna de bens e serviços.

Com base em dados do Balanço
Geral do Estado relativo ao exercício
de 1994 e informações do Balancete
Mensal de maio de 1997, é possível
verificar os efeitos da política econô-
mica federal sobre a composição da
dívida pública de Minas Gerais.

Por esses dados, observamos que

SALDO
31112194	3115197

	

4.512.796.530	9.384.673.551

	

1.662.623.547	3.669.622.605

	

6.175.420.078	13.054.296.156

	

169.200.000	212.760.000

	

479.697.268	347.876.247

	

648.897.268	560.636.247

	

6.824.317346	13.614.932.404

SALDO
31112194	3115197

	

230.606.984	1.078.218.975

	

49.095.442	56.575.206

	

69.412	447.452

	

51.362.233	324.527.138

	

6.516.194	-

	

320.6 79.58 1	233.405.650

MODALIDADE DA DÍVIDA

Obrigações Líquidas a Pagar
Consignações em Folha
Retenções de Pagamentos a Entregar
Depósitos de Diversas Origens
Débitos de Tesouraria
Serviço da Dívida a Pagar
Restos a Pagar

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA * (R$ 1)
Administração Direta

* Dívida cujo prazo de amortização é superior a 12 meses

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE* (R$ 1)
Administração Direta

Dívida Pública - Por outro lado, é
preciso considerar que as fortes
medidas restritivas de política mone-
tária adotadas pelo governo federal

TOTAL 658.329.848	1.693.174.423
* Dívida cujo prazo de amortização é inferior a 12 meses
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a dívida pública estadual saltou de
R$ 7,5 bilhões, em 31 de dezembro
de 1994, para R$ 15,3 bilhões, em 31
de maio de 1997, em valores corren-
tes. O saldo da dívida pública dupli-
cou em 2,5 anos (em valores corren-
tes), apesar da estabilização da mo-
eda e dos baixos índices inflacioná-
rios verificados nesse período. Nes-
se sentido, o refinanciamento da
dívida estadual junto ao governo
federal, mesmo com o alongamento
do prazo de amortização (30 anos) e
com fatores de atualização monetá-
ria (IGP-DI) e taxas de juros (6% a.a.)
favoráveis, não é suficiente para
desagravar a atual crise financeira
que atinge a quase totalidade dos
Estados.

Embora as potencialidades eco-
nômicas do Estado sejam boas, tal
situação é preocupante, pois só o
montante de juros anuais (6% a.a.)
incidentes sobre o total da dívida em
31 de maio de 1997 ultrapassa a cifra
de R$ 900 milhões/ano (praticamen-
te dois meses de arrecadação). O
processo de privatização em curso,
incluindo bancos estaduais (Bemge
e Credireal) ou mesmo a venda de
parte do controle acionário da Cemig,
irá contribuir para a redução desse
endividamento. Porém, ainda esta-
remos distantes de cumprir o com-
promisso assumido com a União, no
sentido de quitar, antecipadamente,
20% do valor total do refinanciamento
da dívida. A título de ilustração, a
alienação do Credireal, por exem-
plo, pelo preço de R$ 121 milhões,
ficou bem abaixo dos R$ 500 mi-
lhões estimados para contratação de
operação de crédito, pela Secretaria
da Fazenda, para a realização dos
ajustes necessários às privatizações
do Credireal e do Bemge.

Assim, provavelmente, Minas
Gerais terá que novamente negociar
junto ao governo federal uma redu-
ção em seus gastos com juros e
encargos e mesmo com amortização
de sua dívida, principalmente por-
que a parcela que não for antecipa-

damente paga, no cômputo dos 20%
citados, será refinanciada, tomando
por base o quíntuplo do seu montan-
te, pelo custo médio de captação da
dívida mobiliária interna do governo
federal, ficando sujeita às variações
da política monetária e não às con-
dições mais favoráveis já expostas.

O endividamento é uma forma de
dividir os custos financeiros das obras
e serviços públicos entre as diversas
gerações que usufruem desses be-
nefícios, de forma que cada geração
seja tributada segundo os benefícios
recebidos. Daí, os financiamentos de
longo prazo distribuem ao longo do
tempo o ônus da dívida, sem aumen-
tar a carga tributária da geração
presente. Entretanto, os excessivos
juros praticados pela política econô-
mica federal para atrair capital exter-
no e controlar a inflação, somados ao
déficit do orçamento corrente de
nosso Estado, têm sobrecarregado
nossa geração, ocasionando escas-
sez de recursos para os investimen-
tos necessários para manutenção e
desenvolvimento da infra-estrutura.

Nesse quadro de dificuldades fi-

"o

refinanciamento
da dívida estadual
junto ao governo

federal não é
suficiente para

desagravar a atual
crise financeira

que atinge a
quase todos os

Estados"

nanceiras, destaca-se ainda a prorro-
gação do Fundo de Estabilização
Fiscal (FEF), que retém 20% das
transferências tributárias federais,
recursos repassados através do Fun-
do de Participação dos Estados e dos
municípios para as entidades federa-
tivas, o que representa, em nosso
Estado, uma perda de aproximada-
mente R$ 110 milhões por ano.

Nesse contexto, releva-se a ur-
gente necessidade de realização das
reformas administrativa, previ-
denciária e tributária, a fim de se
buscar o equilíbrio orçamentário. Ao
mesmo tempo, urge também nego-
ciar com a União uma forma de
compensar a renúncia de receita
decorrente da Lei Kandir, a qual
visou basicamente incentivar as ex-
portações e atender à política do
governo federal de equilíbrio da
balança comercial. Outrossim, é pre-
ciso avaliar a redução dos repasses
dos Fundos de Participação, conse-
qüência da aprovação do FEF. Tais
transferências, que caracterizam
nosso sistema federativo, são extre-
mamente necessárias, pois os Esta-
dos e municípios não têm, dentro do
critério constitucional de partilha de
competência tributária, condições
econômicas suficientes de receita
própria, para fazer face às necessi-
dades de financiamento dos gastos
públicos. Não podemos retornar à
excessiva centralização de recursos
econômicos na esfera federal, vi-
gente no ordenamento constitucio-
nal anterior, quando a União concen-
trava mais da metade da receita
nacional. O fortalecimento da Fede-
ração depende da garantia da auto-
nomia financeira dos Estados e muni-
cípios. No entanto, a política econômi-
ca federal tem-se revelado forte fator
de desequilíbrio das contas estaduais,
causando sensível prejuízo pecuniário
aos mesmos, o que exigirá do governo
mineiro uma reação no sentido de
amenizar suas perdas e renegociar as
condições do financiamento de sua
dívida pública.
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C

om praticamente todas
as receitas orçamenta-
rias vinculadas a algum
tipo de programa e uma
margem pequena de

recursos livres para investimentos,
o governo federal criou, desde a
edição do Plano Real, uma fórmula
inovadora para aumentar a arrecada-
ção, obter recursos disponíveis para
aplicar onde achar mais conveniente
e evitar a emissão de títulos públicos,
que aumenta a dívida interna e gera
inflação. Essa fórmula chama-se Fun-
do de Estabilização Fiscal (FEF). O
grande problema, no entanto, é que,
para engordar seu caixa, o governo
federal apertou ainda mais estados e
municípios, ao abocanhar parcela
considerável dos repasses que a
União deve fazer aos entes federados,
através dos fundos de participação,
previstos na Constituição de 1988.
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Municípios reagem a mais
uma prorrogação do FEF
Os prefeios questionam a validade de um fundo que não cumpriu as finalidades que
/usllficaram sua criação e, que, para engordar o calva da União, retira recursos
substanciais de estados e municípios em dificuldades e que recebem novos encargos

Rodrigo Lucena
Jornalista da Alemg
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O FEF, criado pela Emenda Cons-
titucional de Revisão 1/94, inicial-
mente batizado de Fundo Social de
Emergência, e prorrogado pelas Pro-
postas de Emenda Constitucional
10/96 e, recentemente, 25/97, tem
como objetivos o saneamento finan-
ceiro da Fazenda Pública Federal e
a estabilização econômica. Diz o
texto do projeto que "os recursos
serão aplicados prioritariamente no
custeio das ações dos sistemas de
saúde e educação, benefícios
previdenciários e auxílios assis-
tenciais de prestação continuada,
inclusive liqüidação de passivo
previdenciário e despesas orçamen-
tárias associadas a programas de
relevante interesse econômico e
social".

Ainda que delimite onde os re-
cursos serão aplicados, com priori-
dade em áreas sociais, como saúde
e educação, na prática, os investi-
mentos nesses setores vêm caindo,
de 1994 para 1996, e este é mais um
dos motivos da grita geral dos prefei-
tos, que tentaram em vão se mobili-
zar para impedir mais uma prorroga-
ção do FEF. Para se ter uma idéia,
segundo documento elaborado pela
liderança do Partido dos Trabalhado-
res na Câmara dos Deputados, os
investimentos na saúde caíram de
29,36%, em 1994, para 8,89% em
1996. A participação da educação na
fatia arrecadada caiu de 9,96% para
7,27%. As áreas que apresentaram
crescimento foram as de administra-
ção e planejamento, que tiveram sua
participação aumentada de 2,24%
em 1994 para 5,38% em 1996.
Os gastos com a função "Defesa
Nacional e Segurança Pública"
passaram de 3,98% em 1995 para
13,57% em 1996, superando os
recursos destinados à saúde e edu-
cação.

Passados três anos de uma medi-
da que deveria vigorar dois, o gover-
no conseguiu que o Congresso apro-
vasse mais uma vez a prorrogação do
fundo e deixou uma preocupação na

cabeça dos prefeitos e governado-
res: até quando o FEF será necessá-
rio? Ou melhor: até quando os muni-
cípios e estados vão assumir esse
ônus, em nome da estabilidade eco-
nômica?
As receitas - O mesmo documento,
elaborado pelo gabinete do líder
petista Paulo Bernardo (PT/PR) para
elucidar os detalhes do projeto, ex-
plica que "a composição financeira
do FEF é feita por uma parcela
integral de determinados tributos
elencados pela emenda constitucio-
nal que o instituiu, somada ao resul-
tado da redução linear de 20% de
todos os impostos e contribuições da
União, com algumas especificações".

A composição das receitas tem
dois momentos. O primeiro é a
incorporação direta de parcelas,
definidas pela emenda constitucio-
nal, dos seguintes tributos:

a) total do recolhimento do IRPF
na fonte sobre pagamentos efe-
tivados pela União, a qualquer
título, principalmente a servido-
res federais;

Prorrogado
pela segunda

vez, o FEF
deixa uma

preocupação
na cabeça dos

prefeitos e
governadores:

até quando
será preciso

mantê-lo?

b) 5,6% da arrecadação do Im-
posto de Renda;

c) a parcela da receita do Impos-
to sobre Operações Financei-
ras (JOF) decorrente da altera-
ção produzida pela Lei nQ 8.894,
de 1994, e suas modificações
posteriores;

d) a parcela da receita da Contri-
buição Social sobre Lucro Lí-
quido decorrente da elevação
temporária de sua alíquota para
30% sobre as instituições fi-
nanceiras;

e) a parcela da receita do PIS,
decorrente da aplicação da
alíquota de 0,75% para insti-
tuições.

O prejuízo dos Estados, do Distri-
to Federal, dos municípios e fundos
constitucionais de desenvolvimento
está nas parcelas referentes ao IRPF.
Tais parcelas, com a existência do
FEF, não fazem mais parte da base de
cálculo dos fundos de participação.
Deixam, portanto, de integrar os
47% de repasses do Imposto de
Renda determinados pela Constitui-
ção federal. Também perdem os
trabalhadores, porque o recolhimen-
to integral do PIS junto a instituições
financeiras vai para o FEF e não para
o financiamento dos projetos de
seguro-desemprego e abono salarial
mantidos pelo FAT (Fundo de Am-
paro ao Trabalhador) ou para o
incentivo à produção, através de
créditos do BNDES.

O segundo momento é a transfe-
rência de 20% dos recursos arrecada-
dos por meio de todos os impostos e
contribuições instituídos pela União,
inclusive os anteriormente citados.
Esse segundo momento não atinge
Estados e municípios e os fundos
constitucionais de desenvolvimento,
pois a emenda constitucional do FEF
determina que sejam calculados os
repasses aos fundos de participação
antes de se aplicar esta redução nas
receitas dos tributos, conforme deter-
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mina o artigo 159 da Constituição.
Com essa transferência linear de

recursos, afirma o estudo do deputa-
do Paulo Bernardo, quem mais per-
de é o FAT, pois, além de ficar sem
o recolhimento integral do PIS junto
às instituições financeiras, é atingido
diretamente pela transferência de
20% dos recursos arrecadados pelo
PIS/Pasep, pelos quais é man-
tido, sem exceção, como a feita aos
fundos constitucionais de partici-
pação.

As perdas - Os Estados e municí-
pios são prejudicados pela parcela
direta que oFEF apropria do Imposto
de Renda, sob duas formas: total do
recolhimento do IR na fonte dos
pagamentos da União; e 5,6% do
total do recolhimento do IR. A perda
se dá na medida em que esses itens
são calculados antes da transferência
de recursos do IR aos Fundos de
Participação dos Estados (FPE) e dos
municípios (FPM). Se não existisse o
FEF, 44% dos recursos efetivamente
arrecadados iriam para os Estados,
Distrito Federal e municípios, atra-
vés dos fundos de participação, e 3%
para os fundos constitucionais de
desenvolvimento.

A maior perda para Estados e
municípios, bem como para os fun-
dos constitucionais de desenvolvi-
mento, está na parcela do IR na fonte
dos pagamentos da União, que o FEF
apropria integralmente. Esses recur-
sos, repetindo a situação que envol-
ve o FAT, não voltam sob nenhuma
forma para os fundos constitu-
cionais.

Segundo os mesmos cálculos da
liderança petista na Câmara, Minas
Gerais perdeu em 1996, com o FEF,
R$ 143 milhões. Com a sua prorro-
gação, Estados e municípios perde-
rão em torno de R$ 2,2 bilhões,
contra R$ 1,6 bilhão em 1996. Em
1997, Minas deverá perder cerca de
R$ 183,26 milhões, dos quais R$ 45
milhões do Fundo de Participação
dos Estados e R$ 138,2 milhões do

Coma
prorrogação do
FEF, Estados e

municípios
perderão em

torno de R$ 292
bilhões, contra

R$ 1,6 bilhão em
1996. Minas

perderá
R$ 183,26 milhões

Fundo de Participação dos Municí-
pios. Enquanto isso, calcula-se que o
governo federal tenha R$ 28 bilhões
anuais livres para gastar como
quiser.

Com as receitas já comprometi-
das com o pagamento de pessoal, os
municípios tentam prever as conse-
qüências da prorrogação do FEF em
suas contas, ainda que a emenda da
relatora do projeto, Yêda Cruzius
(PSDB/RS) garanta a devolução de
50% das perdas em 1997, 60% em
1998 e 80% em 1999. Também
tentam entender a razão que levou
os deputados federais, sempre liga-
dos às prefeituras, de cujas comuni-
dades arrancam seus votos, a permi-
tir a aprovação da emenda, uma vez
que nem todos têm clareza sobre a
necessidade do FEF para a manuten-
ção da estabilidade da economia.

"Entendo que, no dia da votação,
a pressão da máquina foi muito
grande no sentido de fazer com que
deputados votassem contra os legí-
timos interesses das suas comunida-
des", disse o prefeito de Belo Hori-
zonte, Célio de Castro, que liderou a

frente dos prefeitos contra a aprova-
ção do fundo. "Configurou-se a se-
guinte contradição: prefeitos no
começo de mandato de um lado e
deputados e senadores em final
de mandato, curvando-se às deman-
das do poder central", emendou
Castro.

Para o prefeito de Belo Horizon-
te, não existe clareza de que o FEF
é indispensável à manutenção do
Plano Real. "Pelo contrário, existem
fatos que provam que a aplicação
dos recursos destinados ao FEF na
implementação de políticas sociais
na realidade não foi cumprida", disse
Célio de Castro, assegurando que há
desvio de recursos para o pagamen-
to do serviço das dívidas interna e
externa.

O prefeito acredita que o FEF
fere um princípio da Constituição de
1988, que é o da autonomia dos
municípios. "Essa autonomia não tem
nada de retórica. É autonomia polí-
tica, sustentada pela autonomia fi-
nanceira, determinada pela reforma
tributária que a Constituição de 1988
promoveu, ao fazer com que os
tributos fossem descentralizados para
os municípios. O governo, através
de medidas provisórias e desse pro-
jeto, está revogando a Constituição
de 1988 no que ela tem de mais
essencial, que é a sua tendência
descentralizadora, cujo objetivo é a
manutenção do chamado pacto fe-
derativo. O pacto federativo, a auto-
nomia dos municípios e a inter-
dependência dos Estados estão amea-
çados com o retorno desta forma
centralizadora usada pelo governo
federal."

Ainda segundo Célio de Castro, a
emenda da relatora "é um arranjo
cosmético que não altera essencial-
mente a inspiração e os resultados do
projeto". Ele calcula que as perdas
do município de Belo Horizonte,
somados o FEF, o projeto Robin
Hood - do governo estadual - e a Lei
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Kandir, chegam a R$ 35 milhões
anuais. "Isso representa a metade da
capacidade de investimento da Pre-
feitura de Belo Horizonte", afirma o
prefeito da Capital.

A opinião do prefeito do PSB
coincide em gênero, número e grau
com a do deputado estadual pelo PL
Ronaldo Vasconceilos, presidente
da Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. O par-
lamentar se diz decepcionado com a
prorrogação do fundo, joga a culpa
nos deputados federais, que, segun-
do ele, não souberam representar
seus municípios de origem, e justifi-
ca a derrota dos prefeitos pela falta
de articulação, já que os atuais man-
datários estão há apenas um ano no
poder.

Ronaldo Vasconceilos debita a
responsabilidade pela prorrogação
do FEF, em última instância, ao
governo federal e à "atitude
monárquica" do presidente Fernando
Henrique Cardoso. "A prorrogação
do FEF faz parte do projeto eleitoral
do presidente, que conseguiu cen-
tralizar a arrecadação às custas do
sacrifício dos municípios", disse. Para
Vasconcelios, ficou claro, com o
passar do tempo, que a estabilidade
econômica não depende do fundo,
"que, na realidade, promove uma
sangria nas receitas municipais e
fere os princípios e a tendência
descentralizadora da Constituição de
1988".

A deputada Yêda Cru zius (PSDB/
RS), relatora da PEC, tem uma visão
diferente do fundo: "Desde 1994, o
FEF tem demonstrado ser um meca-
nismo de remanejamento de receitas
e destinação de gastos extremamen-
te eficiente", disse, em pronuncia-
mento no Plenário da Câmara, logo
após a aprovação da proposta em
primeiro turno. A relatora discorda
de que o FEF tenha rompido o pacto
federativo ao retirar recursos de
Estados e municípios. Lembrou

que,"do Imposto de Renda que for-
ma o FEF, 40% voltam para os fundos
de participação dos municípios, e
dos 60% que considera ser da União,
uma parte é remetida para o FPM".

Pobres perdem mais - A outra
grande queixa dos críticos do FEF é
que a perda dos municípios é pro-
porcional à sua capacidade de gerar
receitas próprias, como lembra o
economista e secretário municipal
da Fazenda de Belo Horizonte,
Fernando Damata Pimentel. Quanto
maior o nível de industrialização do
município, maior a sua independên-
cia dos repasses federais. "Portanto,
são os mais pobres que estão pagan-
do a conta da estabilidade e quem
mais sofre é o cidadão, já que o
município é a esfera de poder mais
próxima da população", disse o se-
cretário municipal.

O FEF, acredita Pimentel, é mais
uma medida para centralizar poder,
através de arrecadação de tributos.

Deputado Ronaldo Vasconceilos
(PL): "A prorrogação do FEF faz parte
do projeto eleitoral do presidente,
que centraliza a arrecadação com o

sacrifício dos municípios"

Ele lembra que, ao defender o envio
da primeira mensagem sobre o então
Fundo Social de Emergência, o go-
verno federal também retirou dos
municípios o Imposto sobre Venda a
Varejo de Combustíveis (IVVC). Pos-
teriormente, na medida provisória
que criou o Imposto Provisório sobre
Movimentação Financeira (IPMF),
tirou uma fatia das receitas estaduais,
ao isentar de ICMS produtos de
exportação, com a Lei Kandir. Ape-
sar de, neste caso, as perdas serem
maiores para o Estado, os municí-
pios, como "sócios" do ICMS, foram
também atingidos.

"É um movimento que se insere
na tentativa do governo federal de
recentralizar poder político, através
da arrecadação tributária, no sentido
de quebrar a tendência federativa",
prossegue Pimentel. Para ele, quan-
do se questionam essas medidas,
questiona-se também a lógica do
modelo de estabilização do governo
FHC.

"Para esta equipe econômica, é
como se fosse absurdo que alguém
não entendesse a necessidade vital
de desvincular receitas para ter mais
dinheiro em caixa e honrar compro-
missos sem agravar a dívida pública.
Por outro lado, para um analista mais
crítico, é o contrário, porque este é
o mesmo governo que está tomando
recursos dos estados e municípios,
que já estão em situação precariíssima
do ponto de vista financeiro, para
injetar quantias volumosas no Proer,
em situações absolutamente duvido-
sas do ponto de vista ético e mesmo
da legalidade", acrescenta.

O secretário municipal lembra
que, se a criação do FEF é uma
tentativa de evitar a emissão de
títulos que aumentam a dívida da
União, é intrigante que o governo
mantenha taxas de juros "astronômi-
cas". Ainda segundo Pimentel, não é
clara a tese de que, para salvar o
sistema financeiro, é preciso socor-
rer bancos. Da mesma forma, não
concorda que redução de taxa de
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juros provoque inflação de deman-
da, pelo aumento do consumo. 'A
demanda nunca esteve tão elevada
como nos dois últimos anos, e a
inflação está baixa. A capacidade de
consumo foi quase duplicada, e esta
afirmação faz parte da peça da pro-
paganda do governo federal. Ainda
assim, a inflação não voltou", diz o
economista.

Para ele, também não é correto
dizer que, com a redução dos juros,
o investidor estrangeiro se afasta.
Segundo Fernando Pimentel, não se
tem a medida do overprice que o País
deve pagar para que o dinheiro
estrangeiro permaneça. "Essa forma
de ver a economia está muito vincu-
lada ao sistema financeiro internacio-
nal, à idéia de que se tem de bene-
ficiar e ser quase um servo do capital
financeiro internacional."

Municipalização dos encargos -
Ainda segundo o secretário munici-
pal da Fazenda de Belo Horizonte, a
política do governo federal vem na
contramão da tendência de
municipalizar áreas como a saúde e
a educação. "O problema é que o
governo está municipalizando en-
cargos, mas retirando a condição
financeira para se implantar a
municipalização."

É o que acha também o prefeito
de Teófilo Otoni e presidente da
Associação Mineira dos Municípios,
Edson Soares, que acompanhou de
perto a mobilização contra a aprova-
ção do Fundo de Estabilização Fiscal.
Segundo ele, os encargos dos muni-
cípios com saúde e educação são
crescentes, na medida em que Esta-
do e União vão saindo desses seto-
res. "A situação é muito complicada
porque os municípios pequenos têm
suas receitas principais atreladas aos
repasses constitucionais."

Para o prefeito, a estabilidade
depende de muitos fatores, sobretu-
do, na área fiscal, de uma ampla
reforma capaz de corrigir injustiças
tributárias. "Hoje, quem paga Im-

Para o prefeito e presidente da AMM,
Edson Soares, os encargos dos

municípios com saúde e educação são
crescentes, pois Estado e União estão

saindo desses setores.

posto de Renda neste país são os
trabalhadores assalariados. É preciso
sobretaxar as grandes fortunas", re-
ceita o prefeito.

Por sua vez, o prefeito de Minas
Novas, Geraldo Félix, presidente da
Associação Microrregional dos Mu-
nicípios do Alto Jequitinhonha e
representante de uma das regiões
mais pobres do Estado, acredita que,
mesmo com todas as dificuldades de
caixa dos municípios, "de certa
maneira a criação do FEF é um tanto
quanto necessária para a economia
do Brasil". Acha, porém, que deveria
haver uma compensação maior para
essas perdas. Ainda assim, ele acre-
dita que muitos municípios já vinham
trabalhando com a hipótese de um
repasse menor. Minas Novas, segun-
do ele, não vive uma situação das
piores porque "foi aplicada uma
política rígida, e o planejamento
contou estritamente com os recursos
que temos". Ele assegura que gasta,
com a folha de salários da Prefeitura,
cerca de 40% das receitas municipais

e que, "a duras penas e com muito
critério, dá para manter a cidade
bem-cuidada".

Entretanto, para o prefeito de
Jequitinhonha, Antônio Bernardino,
a situação é precária para grande
parte dos municípios. Segundo ele,
99% das cidades de sua região de-
pendem dos repasses constitucio-
nais. Para manter em dia os compro-
missos, ele diz que terá de retirar
recursos que seriam usados para
investimentos em melhoria dos ser-
viços públicos. "Há má-vontade do
presidente com relação aos municí-
pios pobres", queixa-se Bernardino.
"Isso não quer dizer que a gente
queira o fim do plano, mas fica a
impressão de que querem que a
gente vá pedir esmola na porta da
casa deles."

Já para o prefeito de Capelinha,
Gélson Cordeiro de Oliveira, há um
efeito político da "negação da
municipalidade" por parte dos de-
putados federais, que, preocupados
em se alinhar com o governo federal,
esqueceram-se dos seus municípios
de origem. Ele calcula uma perda
mensal de R$ 20 mil a R$ 30 mil para
Capelinha, um tanto significativa
tendo em vista a arrecadação da
cidade, de R$ 300 mil.

Outro que traduziu em números
as perdas dos municípios foi o vice-
prefeito de Montes Claros, Arlen
Santiago, em entrevista ao jornal
"Hoje em Dia" do último dia 7 de
agosto. Segundo ele, a aprovação do
FEF vai causar perda de R$ 6,8
milhões para 94 municípios do Norte
de Minas, somente no segundo se-
mestre deste ano. No projeto inicial
do governo, a região perderia R$
11,1 milhões, mas com a emenda da
relatora Yêda Cruzius, o prejuízo
caiu para R$ 6,8 milhões. Os muni-
cípios de menor porte deixarão de
receber R$ 54,9 mil, enquanto Mon-
tes Claros, segundo o vice-prefeito,
apresentará a maior perda, de
R$ 366,1 mil.
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Audiencia aproxima decisão
de quem vive os problemas
As audiências púb ficas têm sido uma experiência típica de exercício democrá fico,
construída aos poucos, esbarrando em dificuldades e conciliando divergências, num
processo que tem sido, desde o início, submetido a críficas e constantes reformulações

Jurani Garcia
Redator da Alemg

0

s políticos que ocu-
fparam cargos admi-

J nistrativos no regime

tJ militar sabem que di-
Ø' tadura dá menos tra-

balho que democracia. A primeira
confere autoridade e auto-suficiên-
cia para o exercício das funções
públicas, dentro de uma escala hie-
rárquica. Não requer grandes preo-
cupações com apresentação de jus-
tificativas nem com prestação de
contas. A opinião pública pode atra-
palhar um pouco, mas não passa de
expressão de um setor coadjuvante.
Já num regime democrático, as coi-
sas são diferentes. O governo exer-
ce o poder político por delegação do
povo. Portanto, tem que ouvi-lo e
acatar sua vontade - para desgosto
dos que preferem as soluções im-
postas e prontas e para estímulo
daqueles que acreditam nas deci-
sões compartilhadas.

Democracia dá trabalho, mas tam-
bém proporciona elementos indis-
pensáveis à formulação de um pro-
jeto de desenvolvimento numa socie-
dade. Pensando dessa forma, a As-
sembléia Legislativa de Minas vem

colocando em prática - principal-
mente a partir da Constituição de
1988, que devolveu aos parlamen-
tos algumas de suas prerrogativas -
programas de ação em parceria com
os diversos segmentos sociais. Nessa
linha, tem obtido resultados concre-
tos com a realização dos ciclos de
debates, fóruns técnicos e seminá-
rios legislativos - cujas proposições
já originaram diversas leis estaduais
- e dado um passo importante para
ampliar sua representação perante o
conjunto do Estado, com a promoção
das Audiências Públicas Regionais.

As Audiências, de modo espe-
cial, têm sido uma experiência típica
de exercício democrático - que se
vai construindo aos poucos, esbar-
rando em dificuldades, conciliando
divergências, mas encontrando seu
caminho e rendendo frutos.

Elas objetivam dividir com as
comunidades a tarefa de planejar o
desenvolvimento mineiro, particu-
larmente no que se refere à elabora-
ção do orçamento. O resultado dos
encontros - de acordo com a propos-
ta original do projeto - é a apresen-
tação de proposições, de caráter

62 REVISTA DO LEGISLATIVO



AUDIÊNCIA APROXIMA DECISÃO DE QUEM VIVE OS PROBLEMAS

regional, que correspondam às ne-
cessidades primordiais de cada uma
das regiões de planejamento de Minas.
Em vez de o governo decidir, com
base apenas em seu staff, o que fazer
para melhorar a vida dos cidadãos de
uma determinada região, ele vai
ouvir isso da boca de prefeitos,
vereadores, dirigentes de partidos
políticos, de associações comunitá-
rias e outros representantes da socie-
dade civil.

A probabilidade de acerto na
tomada de decisões toma-se maior à
medida que as prioridades são dita-
das por quem vive de perto os
problemas levantados: carências no
atendimento escolar, na formação
profissional, na assistência à saúde,
na capacitação técnica para o desen-
volvimento das atividades
agropecuárias, na malha de trans-
portes, nas condições de moradia,
etc. Ao mesmo tempo, o planeja-

mento feito dessa forma ganha um
importante aval político: o do
envolvimento da sociedade. Alia-se
à melhor compreensão da realidade
o saudável exercício da cidadania.

Excesso de propostas —Como todo
processo de caráter democrático, as
Audiências Públicas Regionais têm
sido submetidas a críticas e constan-
tes reformulações. Implantadas em
1993, por iniciativa da Assembléia,
elas deixaram exposto, logo no pri-
meiro ano de existência, um proble-
ma que até hoje não foi inteiramente
solucionado: o que fazer com tantas
propostas, tantas reivindicações,
encaminhadas pela população de
todo o Estado para serem incorpora-
das ao orçamento? Só em 1993 foram
apresentadas mais de duas mil pro-
posições, algumas das quais, sozi-
nhas - construção de estradas, aero-
portos, barragens, hospitais -, se-

riam suficientes para consumir intei-
ramente as reservas do governo
destinadas a investimentos.

Em 1994, o número de propostas
subiu para mais de 8 mil, encaminha-
das por representantes de 2.345
entidades. Nesse ano, porém, o re-
gulamento já determinava uma sele-
ção, feita pelos participantes dos
encontros, de 15 propostas por re-
gião. Ao final - computando-se
11 regiões e três empates nas vota-
ções -, foram encaminhadas à As-
sembléia e ao Executivo - que pas-
sara a participar das Audiências, por
meio da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral
(Seplan) - 168 reivindicações. Cons-
tatou-se que ainda representavam
muito - em número e, principalmen-
te, no volume de recursos que impli-
cavam - para serem absorvidas pelo
intrincado mecanismo de elaboração
do orçamento estadual.
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Lembre-se, a propósito, de que
uma obra (ou programa, ou dotação)
só pode ser autorizada se estiver
previamente incluída no orçamento.
A recíproca não é verdadeira: a
inclusão no orçamento não é garantia
de execução, apenas um pré-requi-
sito. A liberação efetiva depende de
outros fatores, como adequação aos
planos de governo e, não raras ve-
zes, intervenções políticas.

As Audiências de 1995 trouxe-
ram nova redução no número de
propostas, para que, em seu conjun-
to, ficassem mais próximas da reali-
dade orçamentária. De 168, caíram
para 122 - resultado de 12 eventos,
cada qual gerando 10 proposições, e
não mais 15, como na edição ante-
rior. Mas, em compensação, abriu-se
a possibilidade de apresentação de
uma proposta extra para cada uma
das 38 associações microrregionais
de municípios, que começavam a ter
participação ativa no processo.

As reivindicações encaminhadas
ao governo naquele ano, assinala o
secretário adjunto do Planejamento e
Coordenação Geral, Marcus Pestana,
representavam custos totais de nada
menos do que R$ 8 bilhões. "Entre as

prioridades apontadas", destaca, "es-
tava a pavimentação de uma estrada
de 450 quilômetros." Em sua opi-
nião, é preciso trabalhar "em cima do
concreto" e não "lotear a lua".

Ainda em 1995, em virtude de
emenda constitucional, as Audiên-
cias passaram a contar com a parti-
cipação oficial do Executivo, do
Judiciário e do Tribunal de Contas.
Introduziu-se também a etapa muni-
cipal, preparatória para as reuniões
regionais. O projeto ganhava mais
consistência, com o apoio formal dos
três poderes, e mais abrangência,
com o envolvimento programado
dos municípios. Mas permanecia a
questão-chave: compatibilizar as de-
mandas com os recursos disponíveis
no caixa do governo.

Encontrou-se, então, uma fórmu-
la para solucionar o problema: cada
região teria uma verba previamente
definida, dentro da qual deveria
ajustar suas propostas. Estipulado o
montante reservado ao cumprimen-
to das decisões das Audiências -
R$ 45 milhões, oriundos dos recur-
sos ordinários livres do governo -,
decidiu-se pela destinação de R$ 3
milhões ou R$ 4 milhões para cada
uma das regiões, dependendo essa

diferença dos critérios de número de
municípios, população e grau de
carência.

Rateio dos recursos - A versão 97
das Audiências Públicas Regionais
veio reafirmar duas constatações dos
encontros anteriores. A primeira é o
interesse das comunidades em par-
ticipar do processo, o que foi verifi-
cado principalmente pelo nível de
adesão dos municípios (693, ou 81,2%
do total) e pelas discussões que se
travaram no decorrer das reuniões. A
segunda é que, se se deseja realmen-
te compartilhar com a sociedade a
tarefa de planejar o desenvolvimen-
to do Estado, é preciso estar prepa-
rado para críticas, divergências e, se
assim ditarem o bom senso e a
vontade da maioria, uma possível
correção de rumos.

Os eventos deste ano serviram
também de palco para manifesta-
ções decorrentes da situação finan-
ceira dos municípios - grande parte
deles endividados, excessivamente
comprometidos com a folha de pa-
gamento do funcionalismo, depen-
dentes de escassos recursos repassa-
dos pelo Estado e pela União e,
conseqüentemente a isso tudo, sem
condições de realizar obras ou im-
plantar programas que se revertam
em melhorias significativas para suas
populações. Esse quadro, certamen-
te, estava na cabeça dos prefeitos
que lideraram a maior novidade das
Audiências Públicas de 1997: o ra-
teio dos recursos entre os municípios
participantes.

A quebra do significado regional
do evento começou a acontecer no
terceiro encontro, realizado na cida-
de de João Pinheiro, no Noroeste do
Estado. Preocupados em garantir
recursos para as administrações lo-
cais, os representantes políticos e
comunitários das 20 cidades que
participavam da Audiência decidi-
ram que os R$ 3 milhões destinados
à região deveriam ser divididos em
20 partes iguais. A cota encontrada,
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Tabela 1
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS - 1997

NÚMEROS GERAIS
N2 Propostas

N2 Municípios	Apresentadas
Participantes	nas Audiências

Municipais

	

31	 125

	

48	 213

	

22	 96

	

50	 235

	

54	 183

	

62	 277

	

46	 211

	

63	 287

	

20	 78

	

78	 365

	

87	 394

	

43	 181

	

58	 266

	

31	 118

	

693	 3.029

Regiões

ALTO PARANAÍBA
CENTRAL 1
CENTRAL II
CENTRAL III
CENTRO-OESTE
JEQUITINHONHA/MUCURI
MATAI
MATA II
NOROESTE
NORTE
RIO DOCE
SULI
SUL II
TRIÂNGULO
TOTAL

N2 Propostas
Priorizadas

nas Audiências
Regionais

31
50
22
50
61

1
46
63
23

9
17
33
68

5
479

de R$ 150 mil, estaria reservada para para um hospital de Varginha, diência de Cataguases (Mata 1). Em
atender às propostas eleitas como R$ 300 mil para um campus univer- Ituiutaba (Triângulo), o prefeito de
prioritárias para cada município.	sitário em Passos, R$ 695 mil para a Conquista, Rui da Mata Costa, classi-

A forma de aplicação da verba Associação dos Municípios da ficou a divisão dos recursos como "a
regional passou a ser então tema de Microrregião da Baixa Mogiana e o redenção de vários municípios que
discussão em todas as Audiências restante para rateio entre os municí- se encontram em dificuldades finan-
que se seguiram, e a opção pelo pios participantes. Nos demais en- ceiras".
rateio prevaleceu em quase todas contros, valeu a matemática pura e	Esses argumentos foram repeti-
elas. Apenas em Ituiutaba (Triângu- simples: verba total dividida pelas dos em vários outros encontros. Pre-
lo) e em Salinas (Norte), saiu vitorio- cidades representadas.	 feitos e vereadores mostraram-se
sa a fórmula original de votação de Nos debates sobre a fórmula de convictos de que "é preferível ga-
propostas regionais. Em Salinas, a aplicação dos recursos, a divisão rantir os recursos, para socorrer as
administração dos recursos foi dele- igualitária teve a seu favor argumen- administrações que estão em apuros,
gada às nove associações mi- tos convincentes. "Esta é uma manei- do que deixá-los na mão do Estado
crorregionais de municípios da re- ra democrática de alocação da verba para retomarem em obras que, na
gião. Em Passos (Sul 1), decidiu-se orçamentária", disse o prefeito de maioria das vezes, não saem do
por uma fórmula mista: R$ 400 mil Bias Fortes, José Rosângelo, na Au- papel". As demandas regionais, ob-
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servaram, exigem investimentos
muito maiores do que os disponíveis
através do projeto.

Não foram poucos, também, os
que defenderam a manutenção do
sistema de escolha de propostas de
caráter regional. "Queremos eleger
prioridades regionais e não dividir
simplesmente os recursos entre
municípios com realidades tão dife-
rentes. Assim não há debate nem
necessidade de audiência", rebateu
o representante de Além Paraíba,
Sidilúcio Ribeiro Senra, no encontro
de Cataguases, tachando a proposi-
ção do rateio de "prefeiturização" do
processo. "Para repartir o dinheiro
em quantias iguais, não é preciso
audiência pública estadual nem
municipal. A mobilização toma-se
inútil, e os eventos, inócuos", refor-
çou o prefeito de Jacutinga e presi-
dente da Associação dos Municípios
da Microrregião do Médio Sapucaí,
Luís Alberto Pierone, em Pouso Ale-
gre (Sul II). Em Campo Belo (Centro-
Oeste), o bloco de representantes
contrário ao rateio absteve-se de
votar as propostas apresentadas,
como forma de "repúdio."

Presente ao encontro de Ouro
Preto (Central III), o deputado
Baldonedo Napoleão analisaria o
problema como um impasse a ser
resolvido: "O rateio é complicado e
polêmico. Os municípios não têm
recursos, e o governo estadual tam-
bém está quebrado. A Assembléia
Legislativa tem que tirar uma lição
disso e aperfeiçoar o processo."

Fazendo as contas - A questão dos
recursos é vista como um ponto de
estrangulamento em qualquer admi-
nistração pública hoje no País. Plane-
jar, colocar metas no papel, pode
não ser tão difícil. Executá-las é outra
história. Com as Audiências Públicas
Regionais não tem sido diferente.

Quanto a seus objetivos, elas são
apontadas como um avanço na con-
cepção do planejamento estadual,
ao propor o compartilhamento de

propostas e de decisões com a so-
ciedade. Nesse sentido, tem colhido
resultados estimulantes, como a
mobilização das comunidades, em
todas as partes do Estado, o exercício
da consciência sobre sua própria
realidade, assim como o do debate e
da reivindicação. Têm-se constituí-
do também numa oportunidade para
as autoridades estaduais sentirem de
perto, em cada região de Minas, o
que as lideranças locais pensam e
desejam para o seu desenvolvimen-
to. A propósito, a Assembléia
Legislativa elegeu a interiorização
de suas ações como uma das priori-
dades da gestão atual.

O resultado "concreto" das Au-
diências, que para grande parte de
seus participantes é a realização das
propostas apresentadas, tem esbar-
rado na velha escassez de dinheiro.
O aumento do montante destinado
pelo Executivo ao projeto, de R$ 38
milhões em 1995 para R$ 45 milhões
em 1997, não foi suficiente para
atender às expectativas. Em vários
dos encontros deste ano, houve quem
reclamasse da verba de R$ 3 milhões

"As audiências
públicas são

apontadas como
um avanço na
concepção do
planejamento
estadual, ao

propor o
compartilhamento

de propostas e
de decisões com

a sociedade"

ou R$ 4 milhões reservada para cada
região.

Reconhecendo como justa a insa-
tisfação, a deputada Maria José
Haueisen, na reunião de Minas No-
vas (Jequitinhonha/Mucuri), compa-
rou esses recursos a "um pingo
d'água no oceano", diante das gran-
des carências daquela área do Esta-
do. Ela ressaltou, contudo, o papel
das Audiências como "um primeiro
passo para a prática democrática de
se elaborar o orçamento com parti-
cipação popular".

Mas foi justamente por um "pingo
d'água", ou parte dele, que a maioria
dos prefeitos mineiros optou pelo
rateio do dinheiro. Falou mais alto a
lógica de "não voltar para casa com
as mãos vazias", ou de que "o que é
pouco para uma região pode signi-
ficar muito para um pequeno muni-
cípio com minguadas fontes de re-
ceita".

A divisão da verba regional resul-
tou em cotas que variaram de R$ 150
mil (R$ 3 milhões divididos por 20
municípios, na Audiência de João
Pinheiro) a R$ 44,7 mil (R$ 3 milhões
para 67 municípios, em Pouso Ale-
gre), ficando em aproximadamente
R$ 60 mil a média do que coube a
cada cidade na repartição. O que
pode uma prefeitura fazer com esse
dinheiro?

Para orientar o ajuste das propos-
tas aos recursos destinados a cada
região, a Seplan elaborou e distri-
buiu nos encontros uma tabela de
valores estimados de obras e equipa-
mentos. Uma usina de lixo para
atender a uma população de 10 mil
a 15 mil habitantes ou, para uma
estação de tratamento de água, cus-
taria, por exemplo, R$ 60 mil. Uma
microbarragem custaria R$ 67 mil;
uma sala de aula, R$ 30 mil; uma
quadra poliesportiva, R$ 25 mil; uma
ambulância, R$ 23 mil. Cada quilô-
metro de rua pavimentada, de dez
metros de largura, ficaria em R$ 67
mil; um projeto de irrigação de fru-
ticultura e horticultura demandaria
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Tabela 2
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS —1997

Recursos e priorizações definidas
Regiões

ALTO PARANAÍBA
CENTRAL 1
CENTRAL II
CENTRAL III
CENTRO-OESTE
JEQUITINHONHA/MUCURI
MATA 1
MATA II
NOROESTE
NORTE
RIO DOCE
SULI
SUL II
TRIÂNGULO

N2 Município
Participantes

31
48
22
50
54
62
46
63
20
78
87
43
58
31

Valor Total
Recursos

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

Proposta Priorizada na
Audiência Regional(*)

RATEIO (96.774,19)
RATEIO (62.500,00)
RATEIO (136.363,63)
RATEIO (60.000,00)
RATEIO (55.555,55)
PROPOSTA REGIONAL
RATEIO (65.217,39)
RATEIO (47.619,00)
RATEIO (150.000,00)
PROPOSTA REGIONAL
PROPOSTA REGIONAL
RATEIO (53.488,37)
RATEIO (44.776,12)
PROPOSTA REGIONAL

TOTAL	 693	 45.000.000,00

(*) O rateio corresponde ao valor total dos recursos da região dividido pelo número de municípios participantes.

R$ 50 mil por hectare.
Explica-se, em parte, por esses

exemplos, a opção da maioria dos
prefeitos, acostumada, nas Audiên-
cias anteriores, a discutir e votar
propostas como construção de estra-
das ligando vários municípios, im-
plantação de hospitais regionais ou
saneamento de bacias hidrográficas,
obras de difícil atendimento pelos
órgãos públicos, por seus custos
elevados.

A repartição da verba regional
em quantias iguais, contudo, não
implica sua destinação automática
aos municípios. Elas serão repassa-

das, exclusivamente, por meio de
convênios, para execução das pro-
postas indicadas por cada um deles.
Acontece que, em muitos casos, não
houve correspondência de valores:
a cota é insuficiente para custear o
que foi reivindicado. Belo Vale, por
exemplo, com os R$ 60 mil que lhe
couberam no rateio, pediu a constru-
ção de um ginásio poliesportivo,
obra que, segundo cálculos da Seplan,
deve ser orçada em R$ 300 mil.
Conceição do Pará, com R$ 55,5 mil,
escolheu uma patrulha motome-
canizada, conjunto de máquinas e
caminhões estimado em R$ 500 mil.

Manhumirim, com R$ 47,6 mil, quer
a construção de uma policlínica, com
estrutura para pronto-socorro.
Itamonte, com R$ 44,7 mil, apresen-
tou como proposta a despoluição da
bacia do Rio Verde.

Como resolver esses e vários
outros casos semelhantes? Há dois
caminhos, segundo a superinten-
dente de Planejamento Econômico e
Social da Secretaria do Planejamento
e Coordenação Geral, Maria Luísa
Leal: a prefeitura substitui sua pro-
posta por outra que se encaixe ao
valor disponível ou se compromete
a dar uma contrapartida para com-
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pletar a execução do que foi reivin-
dicado. De qualquer forma, acres-
centa, esses casos serão encaminha-
dos à Secretaria de Assuntos Munici-
pais, e as obras ou aquisições serão
feitas por meio de convênios com as
prefeituras.

Mudanças à vista - Não foi apenas
a "prefeiturização" das propostas,
decorrente do rateio dos recursos,
que contribuiu para que, no decorrer
dos eventos realizados em 1997, já
se começasse a pensar em um novo
modelo para as Audiências Públicas
- um modelo que não descaracterize
o objetivo original de democratizar o
planejamento das regiões do Estado
(e não dos municípios) e que leve
em conta as manifestações e tendên-
cias que se tomaram marcantes este
ano.

Um fato decisivo para as modifi-
cações que estão sendo cogitadas foi
a presença acentuada das associa-
ções microrregionais de municípios
durante todo o processo. Seu peso
político se fez sentir desde as pri-
meiras reuniões, ao capitanearem o
processo de escolha das propostas.
No encontro inaugural, de Minas
Novas, elas já haviam ficado com a
responsabilidade de administrar
R$ 2,2 milhões (dos R$ 4 milhões
destinados à Região doJequitinhonha/
Mucuri), a serem aplicados na aqui-
sição de patrulhas motomecanizadas.
Na reunião seguinte, em Coronel
Fabriciano (Rio Doce), comandaram
em bloco a defesa das proposições
que saíram vencedoras. Em Salinas
(Norte), os R$ 4 milhões destinados
à região foram divididos igualmente
entre as nove entidades em que se
agrupam os municípios, ficando cada
uma responsável pela administração
de R$ 444,4 mil.

A referência das associações
microrregionais foi ganhando força
no decorrer das Audiências, diante
da dificuldade de vários municípios,
de uma mesma macrorregião de
planejamento, se sentirem identifi-

cados na discussão de propostas
comuns. Eles, às vezes, estão mais
ligados, econômica e culturalmente,
a outros de uma região vizinha. É o
que observou, por exemplo, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Rio
Novo, Rovam Januzzi, no encontro
de Cataguases (Mata 1): "Municípios
próximos e de características seme-
lhantes, como Rio Novo e Astolfo
Dutra, foram colocados em regiões
distintas" - o que, para ele, repre-
senta "uma incoerência" no critério
de agrupamento utilizado.

Não foram poucos os casos em
que uma associação microrregional
ficou dividida em mais de uma Au-
diência, o que gerou problemas de
representatividade e fez com que
diversas cidades reivindicassem par-
ticipar do projeto em região diferen-
te daquela em que haviam sido
incluídas. Percebeu-se, durante os
encontros, uma afinidade maior dos
municípios no âmbito das associa-
ções. O agregamento político acaba
prevalecendo sobre a divisão de
planejamento.

"Para o Presidente
da Assembléia, é
importante que os
debates com os

municípios resultem
em propostas de
caráter regional e

exeqüíveis, do
ponto de vista das
disponibilidades

financeiras do
governo"

Em reunião realizada na Assem-
bléia Legislativa, para avaliação das
Audiências Públicas de 1997, Maria
Luísa Leal, da Secretaria do Planeja-
mento, reconheceria a importância
das associações microrregionais no
processo, "em vista de serem forma-
das por adesão espontânea dos
municípios", advindo daí sua legiti-
midade.

Também presente à reunião, o
presidente da Federação Mineira de
Associações Microrregionais de
Municípios, Victor Vieira dos Santos,
frisou que "as Audiências Públicas
Regionais constituem um instrumen-
to que permite aproximar a socieda-
de do planejamento do Estado e que
vem evoluindo ao longo dos anos".
E propôs aos demais prefeitos que
participavam do encontro: "Precisa-
mos assumir a responsabilidade de
participar do processo e formular
propostas para aperfeiçoá-lo." A
mudança mais importante a ser feita,
em sua opinião, é "trabalhar com o
critério das associações de municí-
pios".

O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Romeu
Queiroz, concorda em que são ne-
cessárias modificações nesse senti-
do. A idéia central, segundo ele, é
garantir que os debates com os mu-
nicípios voltem a resultar na formu-
lação de propostas de caráter regio-
nal e que sejam exeqüíveis, do ponto
de vista das disponibilidades finan-
ceiras do governo. Uma das formas
de se alcançar esse objetivo, em seu
entendimento, é a intermediação das
associações microrregionais.

De qualquer maneira, essa é uma
decisão a ser amadurecida, passando
pelo crivo não apenas dos promoto-
res, mas também das lideranças que
representam o conjunto dos partici-
pantes do projeto. Afinal, como as-
sinalou Romeu Queiroz, "as Audiên-
cias Públicas não pertencem mais à
Assembléia ou aos demais poderes
do Estado, mas ao povo de Minas
Gerais".
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Deputado Romeu
Queiroz

Presidente da Alemg

OPINIÃO

Assembléia se empenha em
aprimorar audiências públicas

A

A promulgação da Cons-
tituição Estadual de
1989, inserida na am-
pia reformulação da

t vida política nacional pro-
movida pelo processo que desembo-
cou na Constituição Federal de 1988,
recolocou os deputados estaduais mi-
neiros ante a necessidade de buscar
novas formas para o exercício pleno do
jogo democrático: o poder público sob
o império das leis e maior sinergia entre
a sociedade civil - por meio de suas
organizações setoriais - e o Legislativo.
Caminhar nesse sentido foi a tônica dos
trabalhos realizados pelas Mesas Dire-
toras da Assembléia, a partir de 1989.

Para maior integração entre aquilo
que a sociedade manifestava como suas
legítimas aspirações de progresso
socioeconômico e a ação dos deputa-
dos, a Assembléia de Minas passou a
realizar ciclos de debates, fóruns técni-
cos e seminários legislativos. Nesses
eventos são discutidos, com os repre-
sentantes da sociedade civil organizada
e especialistas convidados, temas sobre
os quais há necessidade de elaboração
de leis específicas.

Um dos primeiros passos para essa
integração foi o fortalecimento da atu-
ação das Comissões Permanentes da
Casa. Sempre que necessário, elas pas-
saram a abrir suas portas ao público e
acolher diretamente suas sugestões às
matérias legislativas. Em seguida, a
partir de 1993, tiveram início as Audi-
ências Públicas Regionais, previstas na

Constituição Estadual, como forma de
democratizar a elaboração do Orça-
mento do Estado.

Naquele ano, as audiências mescla-
ram intensa participação popular e um
imenso caudal de proposições. Aprova-
das nas reuniões, as sugestões eram
muitas vezes superiores à capacidade
de investimento do Estado, e, por isso
mesmo, irrealizáveis. Mostrou-se, na
prática, a necessidade de aperfeiçoar-
mos o modelo, de forma a estabelecer
uma correspondência entre a disponibi-
lidade financeira estadual e o elenco de
propostas regionais priorizadas. Dessa
forma, as Audiências Públicas Regio-
nais têm passado por sucessivas modi-
ficações, na busca de um modelo ideal
para esse evento.

Não há dúvida de que as Audiências
deste ano, ao receberem destinação
prévia de recursos para cada região.
tiveram um significativo avanço. N.
que diz respeito às facilidades de pv
ticipação dos segmentos interessado,
foi muito importante a realização de
todas as fases de cada audiência em um
único dia. Essa medida economizou
recursos e permitiu uma maior densi-
dade de participação das delegações
municipais, com grandes ganhos de
qualidade, em face do bom compareci-
mento do público-alvo. Em todas as
reuniões, registramos a presença maci-
ça de prefeitos, vereadores e delegados
eleitos nas audiências municipais, ao
lado das representações das associa-
ções microrregionais de municípios e
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das novas administrações regionais.
O papel exercido pelas associações

microrregionais e pelos deputados na
mobilização dos municípios para a rea-
lização das Audiências Municipais, e
posteriormente das Regionais, foi fun-
damental para o sucesso dos encontros.
Ambos participaram intensamente das
discussões e da montagem das priorida-
des municipais, auxiliando, também, a
esboçar o quadro das reivindicações
regionais.

Mas, apesar de termos percorrido
um longo caminho, ainda não estamos
diante de um modelo definitivo para as
Audiências Públicas. É preciso aprimorá-
lo, levando-se em conta a experiência
deste ano e as sugestões colhidas nos
encontros regionais.

Os municípios precisam ser agrupa-
dos em conjuntos mais homogêneos,
tanto nos aspectos econômicos e sociais
quanto na identidade cultural. Isso faci-
litará a busca e a identificação das
prioridades regionais, elemento maior
entre os objetivos das audiências públi-
cas. Esse agrupamento deverá conside-
rar a atuação das associações
microrregionais, pois elas são um exce-
lente espelho das afinidades
socioeconômicas e culturais dos muni-
cípios. Também será necessário
reexaminar os critérios para rateio dos

recursos destinados nas audiências aos
novos agrupamentos municipais.

Essas modificações no modelo e a
consolidação dos avanços registrados
em 1997 são fundamentais para resga-
tarmos os elementos norteadores das
audiências, expressos pelas propostas
regionais.

Por último, devemos lembrar a im-
portância crescente da participação dos
Poderes Judiciário e do Executivo em
todo esse processo. Numa época em
que caminhamos para a estabilização
econômica, com o declínio da inflação,
essa é uma forma de consolidarmos o
regime democrático e a crescente par-
ticipação da sociedade nas decisões
políticas. Nesse sentido, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais tem busca-
do fórmulas de facilitar tal participação.

Ao lado de eventos como os ciclos
de debates, fóruns técnicos e seminá-
rios legislativos, as Audiências Públicas
Regionais têm demonstrado ser um elo
fundamental para colher subsídios vi-
sando à elaboração de um orçamento
real e objetivo, que contemple obras
factíveis e necessárias ao bem-estar
público.

É com esse propósito que nos em-
penharemos em seguir aprimorando o
modelo das Audiências Públicas Regio-
nais.
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