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desemprego é um dos problemas que mais aflige a
população brasileira e lidera, sem nenhum
constrangimento, a pauta, proposta pelos eleitores,
das prioridades que deverão ser enfrentadas pelos
novos prefeitos, empossados em janeiro de 1997. Um
problema grave, mas que, certamente, envolve outros
atores para se alcançar uma solução mais consistente.

A lista de desafios, no entanto, não se resume a esse item e inclui
desde as carências na área da Saúde, passando pelas deficiências do
sistema educacional, a fragilidade dos programas de segurança, entre
outros, todos problemas antigos que continuam exigindo uma ação
contundente da municipalidade.
Os novos administradores terão os mesmos parcos recursos para
atacar os problemas de sempre, mas encontrarão algumas novidades
para amenizar um pouco o seu calvário. A Lei Robin Hood, apesar
de contestada pelas cidades de grande porte, que sofrerão impacto
negativo nas suas receitas, beneficiou a maioria dos 853 municípios
mineiros, triplicando a receita de muitos deles.
O reconhecimento, por parte da Organização das Nações Unidas
(ONU), de que os municípios devem estar presentes dentro da
instituição, participando da busca de solução para os grandes
problemas da humanidade, é outro sintoma positivo. O reflexo mais
concreto dessa nova postura é que as instituições internacionais, que
financiam projetos no Terceiro Mundo, estarão mais receptivas para
formar parcerias coma municipalidade, viabilizando muitos projetos
antes só possíveis com a intervenção do Estado ou do governo federal.
Esse é um dos temas desta edição da Revista do Legislativo, que traz
ainda dois artigos analisando o pleito 1996. A dança dos números
permite várias leituras sobre o resultado eleitoral, dependendo do
ângulo em que se posiciona o observador. Em cada uma delas, um
partido se apresenta como vencedor, do PSDB, passando pelo PFL,
do PMDB até o pequeno PSB, que, em Minas, elegeu o seu candidato
à prefeitura da Capital. Essas análises agora começam a passar por
um foco mais ajustado.
Ainda neste número, a Revista do Legislativo apresenta um estudo

Assembléia na Internet:	sobre a renegociação da dívida do Estado e outro sobre o impacto da
http://www.almg.gov.br	Lei Robin Hood.



MATÉRIA DE CAPA

Os novos administradores municipais terão pela frente um grande desafio.
enfreivar, com parcos recursos, o atoleiro de problemas que inundam as
cidades. Mas terão a seu favor o apoio de entidades internacionais e os
benefícios da Lei Robin Hood, que redistribui os recursos do ICMS

UMA AGENDA PARA
OS NOVOS PREFEITOS

Rodrigo Lucena
Jornalista da ALEMG

assado o período elei-
toral, não há nada de
aparentemente novo
na ilha de dificulda-
des dos municípios
brasileiros, cercados

de problemas financeiros por to-
dos os lados. Uma única, boa
notícia, porém, merece a aten-
ção dos prefeitos recentemente
eleitos. Trata-se da possibilida-
de de uma ajuda internacional,
capitaneada pela ONU, para de-
sencadear um processo global
de desenvolvimento.

Identificada na conferência
Habitat 2, realizada no começo
de 1996, como a grande inimiga
da paz mundial, a miséria - e
todos os seus componentes per-
versos - deverá ser o alvo de
uma grande campanha das Na-
ções Unidas, com a criação de
uma rede de financiamento
dirigida para projetos capazes
de promover o desenvolvimento
das cidades. Esse esforço para
varrer a pobreza do mundo é que
irá, direta ou indiretamente, aju-
dar os municípios brasileiros.

Esta impressão de que os pa-
íses ricos estão conscientes de
que têm parcela de responsabi-
lidade pela miséria alheia foi
repassada pelas pessoas que par-
ticiparam da conferência da
ONU. A entidade, que trabalha
sempre no plano federal, com os
países e não com suas divisões
políticas, pela primeira vez
direcionou sua atenção aos po-
deres locais, para discutir ques-
tões ligadas ao assentamento
humano. Por assentamento en-
tende-se tudo aquilo que envol-
ve a vida em grupo dos homens
no Planeta, como infra-estrutu-
ra urbana, casa, serviços essen-
ciais básicos e meio ambiente.

"Foi, de certa forma, um pros-
seguimento das discussões tra-
vadas durante a Eco/92, no Rio
de Janeiro, em que se tentou
amarrar a questão ecológica aos
problemas sociais ligados aos as-
sentamentos humanos", explica
o ex-secretário de Assuntos Es-
tratégicos da Prefeitura Muni-
cipal de Belo Horizonte, Paulo
Bretas, que participou do even-

to como convidado, representan-
do a PBH.

A conferência foi dividida em
subconferências, nas quais as
autoridades municipais pude-
ram ter assento como entes in-
ternacionais participantes. Uma
tendência, segundo Bretas, que
a Organização das Nações Uni-
das tenderá a seguir, depois de
concluir que todos os seus pro-
gramas devem estar voltados
para os municípios, pois é ali
que os problemas de fato são
percebidos.

"A ONU está consciente de
que este é um fenômeno mundi-
al e que a globalização significa
um pouco de perda do poder dos
Estados nacionais em função de
uma nova ordem mundial, onde
o poder local tenha autonomia
para discutir problemas e bus-
car soluções", disse Paulo Bretas.

Eliminar a pobreza - O as-
pecto mais importante da
Habitat 2 é o reconhecimento de
que não há como melhorar as
condições de assentamentos hu-
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O desemprego é o
principal problema que
os novos prefeitos irão

enfrentar, pois seus
efeitos são perversos,
empurrando camadas

expressivas das
populações das grandes
e médias cidades para o

submundo da miséria
absoluta

UMA AGENDA PARA OS NOVOS PREFEITOS

manos enquanto houver pobre-
za. Significa que a Agenda
Habitat - documento com o qual
a ONU pretende estabelecer um
compromisso com seus países-
membros - vai tratar de ações
capazes de reduzir e até
erradicar a pobreza no mundo,
dentro de um determinado pe-
ríodo de tempo.

A expectativa é de que isso
seja feito através dos programas
de ação e financiamento da ONU
e de seus vários órgãos, como o
Unicef, que cuida das crianças e
adolescentes. Cada país vai de-
finir seu plano de ação, e a ONU
deve elaborar um plano de ação
global para o mundo, com suas
linhas de financiamento. Todos
os grandes agentes finan-
ciadores existentes, como o BID
e o Bird, deverão também ser
parceiros da Agenda Habitat,
segundo estima a ONU.

Também é dado como certo
que toda ação vislumbrada no
documento das Nações Unidas
terá, em contrapartida, o com-
promisso de uma política

ambiental que leve em conta a
questão da sustentabilidade.
"Não é mais possível pensar o
desenvolvimento econômico se
não for o desenvolvimento sus-
tentável, o que significa pensar
as coisas sempre na ótica da
preservação do Planeta para as
gerações futuras", destacou Pau-
lo Bretas.

Os problemas dos municí-
pios - Identificar os grandes
problemas dos municípios, prin-
cipalmente nos países pobres ou
nas chamadas nações emergen-
tes, não é tarefa das mais difí-
ceis, já que eles são comuns a
todos. Água esgoto; emprego;
habitação; saúde; educação;
transporte; coleta de lixo e as-
sim por diante. Muitas cidades
não têm sequer o aterro sanitá-
rio, e em outras tantas o lixão é
fonte de alimento para centenas
de famílias.

Para se ter uma idéia desta
situação em Minas Gerais, bas-
ta analisar os números do IBGE
de 1991. Na área de saneamento

básico, as estatísticas mostram
um quadro degradante das con-
dições sociais, num Estado situ-
ado na região mais rica do País.
Em cerca de 1,5 milhão de domi-
cílios não há qualquer canaliza-
ção interna, nem instalações
sanitárias decentes (432 mil não
têm qualquer instalação, e 792
mil possuem fossas rudimenta-
res). Nesses municípios, que vão
do Norte ao Sul de Minas, com
maior precariedade nas áreas
onde a pobreza é mais visível,
como no Vale do Jequitinhonha,
a coleta de lixo também é proble-
mática. Cerca de 611 mil resi-
dências lançam o lixo em terre-
no baldio, rio ou lago; 639 mil o
queimam, e 31 mil enterram os
dejetos.

Com relação à moradia, 3,1
milhões de pessoas pagam alu-
guel em todo o Estado, que, em
1991, possuía 94 mil casas
revestidas de taipa, 2,4 mil de
palha e 10,8 mil residências co-
bertas com outros revestimen-
tos que não são madeira nem
alvenaria.
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"Não adianta falar
que o País está en-
trando na era da
globalização com uma
população carente,
pobre e sem acesso a
educação" - Paulo1	Bretas

No setor de transporte, basta
lembrar as demandas dos muni-
cípios mineiros durante as Au-
diências Públicas Regionais, pro-
movidas há um ano e meio pela
Assembléia Legislativa, em par-
ceria com os poderes Executivo
e Judiciário. A grande maioria
das propostas priorizadas pedia
asfaltamento de rodovias ou
compra de equipamentos, para
melhorar as condições rodoviá-
rias e o escoamento da produção
local.

Desemprego - De todos os pro-
blemas dos municípios, porém, o
que mais traz ansiedade, neste
final de século, é o desemprego.
A falta de emprego, comum a
ricos e pobres, pode gerar todos
os demais problemas. Somente
em Belo Horizonte, a taxa de
desemprego atinge 5,1%, ou seja,
são cerca de 77,8 mil pessoas
desocupadas, segundo a Pesqui-
sa Mensal de Emprego de outu-
bro, do IBGE.

"O Brasil mergulha de cabeça
na mesma crise de desemprego
do mundo evoluído, sem ter qual-
quer mecanismo capaz de dimi-
nuir o sofrimento da família de-
sempregada", observa Paulo
Bretas. "Não adianta falar que o
País está entrando na era da
modernidade, da globalização e
da abertura de mercado com uma
população carente, pobre e mal-
educada do ponto de vista da
educação formal", prossegue.

Mais uma vez, os números do
IBGE mostram as dificuldades.
Em 1991, existiam em Minas
Gerais três analfabetos para
cada dez alfabetizados. Dos 3,1
milhões de analfabetos, 1,9 mi-
lhão não tiveram sequer um ano
de estudo. Esse número sobe

para 2,9 milhões, entre as pesso-
as que tiveram de 1 a 3 anos de
instrução.

Ainda segundo Paulo Bretas,
a diferença entre um país desen-
volvido e um não-desenvolvido é
que o primeiro tem estrutura e,
mais do que isso, uma economia
de mercado capaz de criar opor-
tunidades de emprego. São as
empresas responsáveis pelos
novos negócios que vão sur-
gindo.

"Quem no passado ousaria
pensar no desenvolvimento de
uma indústria de software ou de
biotecnologia? Ou seja, cada novo
processo de desenvolvimento dá
origem a uma futura empresa,
que vai fabricar aquele produto
e gerar novos empregos. E preci-
so um grande esforço e sacrifício
para que tenhamos poupança
interna, a fim de gerar pesquisa
e desenvolvimento, para que, no
futuro, possamos criar as nos-
sas novas empresas".

A solução, enquanto não sur-
gem as condições para que o
País desenvolva opções de em-
prego na área de tecnologia, aca-
bam sendo bem mais rudimen-
tares. Elas passam pela área da

geração de negócios familiares e
dos pequenos estabelecimentos,
acrescenta Bretas, e pode estar
ao alcance dos municípios como
alternativa para uma política de
geração de empregos. Para se
ter uma idéia, segundo dados do
Sebrae, apenas em Minas exis-
tem cerca de 350 mil micro e
pequenas empresas funcionan-
do legalmente. Elas represen-
tam 30% do PIB mineiro e 59%
da mão-de-obra do Estado.

Impostos e a Lei Robin
Hood - Outro fator para o qual
os municípios devem estar aten-
tos, inclusive para contribuir
com a criação de novos postos de
trabalho, diz respeito à admi-
nistração de seus impostos.

"E importante evitara renún-
cia fiscal. O município precisa
saber cobrar bem os seus impos-
tos, melhorando a fiscalização,
aplicando multas e sabendo co-
brar pelos serviços que presta",
ensina a cartilha do governo do
Estado sobre a Lei "Minas por
Minas" (12.040/95), que redis-
tribui o ICMS segundo critérios
que levam em conta a própria
aplicação dos recursos. E é jus-
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"Os novos critérios
de distribuição do
ICMS determinam
que só vai ganhar
mais dinheiro o
município que lutar
por ele" - José
Henrique Portugal

tamente essa lei a outra melhor
notícia para os prefeitos eleitos.

Antes dela, 94,06% da parce-
la do ICMS repassada aos muni-
cípios (25% do total da arrecada-
ção) eram distribuídos de acor-
do com o índice do Valor Adicio-
nado Fiscal (VAF), que mostra a
arrecadação de impostos e, de
certa forma, mede a atividade
econômica do município. Outros
5,61% eram repassados aos
municípios mineradores, e 0,32%
como compensação para os mu-
nicípios de Mateus Leme e Mes-
quita, que perderam grandes re-
ceitas com a emancipação de dis-
tritos.

Após a lei, esses 95% foram
reduzidos para cerca de 88%,
percentual que será progressi-
vamente reduzido para aproxi-
madamente 81% até 1998. Essa
diferença será redistribuída aos
municípios que investirem em
educação, saúde, meio ambien-
te, patrimônio histórico e àque-
les que conseguirem aumentar
suas receitas próprias.

A Lei n° 12.040, de 1995, faz
justiça aos municípios pobres e
a todos aqueles que investirem
nas áreas acima discriminadas.

/

Além disso, ninguém terá inte-
resse em isentar a população do
pagamento de impostos, unia vez
que o aumento proporcional da
arrecadação com receitas pró-
prias (IPTU, ISS e taxas de ma-
nutenção) em relação aos recur-
sos obtidos das transferências
do Estado e da União (ICMS e
FPM) será um dos critérios para
aumento do repasse do ICMS.

As conseqüências da correta
aplicação dos recursos são ime-
diatas. O município faz obras,
que geram emprego e melhoram
a cidade. Uma vez gerados os
empregos, vai haver mais com-
pras no comércio, que por sua
vez vai pagar mais impostos e
empregar mais gente. Além dis-
so, no ano seguinte, a cidade é
aquinhoada com um parcela
maior da fatia do ICMS distri-
buída aos municípios. E a espi-
ral para se sair da crise.

"O mais importante nessa lei
é que os novos critérios de dis-
tribuição do ICMS determinam
que só vai ganhar mais dinheiro
quem lutar por ele", afirma o
secretário-geral do governador,
José Henrique Santos Portugal.
Segundo ele, o resultado do mês

de outubro indica que 720 muni-
cípios ganharam com a lei, en-
quanto apenas 36 perderam - a
maioria são localidades ocupa-
das pelas grandes mineradoras.

Dos cerca de R$ 25 milhões
mensais de ICMS que são repas-
sados aos municípios, aproxima-
damente R$ 4 milhões foram
redistribuídos após a implanta-
ção da lei, estima Portugal. E
exemplifica: um município como
Aguanil, no Alto Rio Grande,
que dejaneiro a outubro de 1995
recebeu um total de R$ 39 mil,
teve, no mesmo período de 1996,
um repasse de R$ 164 mil.

O que garante essa arrecada-
ção é uma cota mínima repassa-
da a todos os municípios, inde-
pendentemente dos investimen-
tos feitos. Mas essa cota vai ca-
indo proporcionalmente ao lon-
go dos anos, enquanto os demais
critérios terão seu peso aumen-
tado.

Ainda que não possa obrigar
os governos locais a gastar cor-
retamente o reforço de caixa que
passaram a ganhar, já que não
se pode vincular receitas de im-
postos a despesas, a Lei n2 12.040
estimula os investimentos em
setores básicos, porque dá ao
município a possibilidade de ar-
recadar sempre mais. Como ao
final de cada exercício o Estado
deve analisar os investimentos
feitos pelo município naqueles
setores previstos na lei, será
possível ter uma idéia de como
os recursos foram utilizados,
garante Portugal. Além disso, o
Estado conta com a fiscalização
da população. Está sendo
publicada, nas contas de luz de
todos os consumidores da Cemig
no Estado, a quantia que o mu-
nicípio recebeu naquele mês,
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referente ao repasse do ICMS e
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).

Uma outra conquista também
foi obtida com essa lei. Se se fala
hoje em buscar apoio e financia-
mento internacional para
erradicar a pobreza do mundo,
Minas Gerais deu uni salto sig-
nificativo. Pelo menos essa foi a
tônica do prêmio concedido pelo
Unicef ao governo de Minas e da
mensagem levada pelo represen-
tante do Unicef no Brasil, Agop
Kayayan, à nova diretoria da
organização, empossada em
agosto passado.

"O objetivo da nossa visita foi
apresentar alguns projetos bem-
sucedidos no Brasil. Um proje-
to, a meu ver, genial, é a lei
recentemente aprovada pela
Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais, denominada Lei
Robin Hood", escreveu Kayayan
em artigo recheado de elogios à
iniciativa mineira, publicado em
jornais de circulação nacional.
"A genialidade da Lei 'Minas
por Minas' é dupla: ela distribui
de maneira mais eqüitativa os
recursos do ICMS e ao mesmo
tempo exige seriedade por parte
dos municípios pobres benefici-
ados pela lei", prosseguiu o re-
presentante do Unicef no
Brasil.

Associações microrregio-
nais - Mas apenas distribuir
um bolo ainda pouco recheado
não é suficiente para tirar algu-
mas regiões do Estado do atraso
em que se encontram. Uma re-
ceita muito em moda diz que é
preciso plantar pólos de desen-
volvimento nas regiões caren-
tes, atrair novas empresas para
o Estado e implantar outras de
acordo com a vocação de cada

região.
"As políticas públicas estadu-

ais e federais deveriam, com mai-
or freqüência, obter a parceria
dos municípios, que entrariam
sempre com alguma con-
trapartida, até mesmo para
aprender como se executa um
projeto e corno se elabora um
programa. E preciso que haja
ação global de reforço à capaci-
dade administrativa dos muni-
cípios", acrescentou Paulo
Bretas.

Para ele, os governos estadu-
al e federal têm tarefa impor-
tante a cumprir no reforço da
capacidade do município de ad-
ministrar. Podem ajudar no trei-
namento de mão-de-obra, me-
lhorando a comunicação com a
comunidade e abrindo-se à par-
ticipação popular. "E muito mais
fácil fazer isso num pequeno
município do que num grande
município. Ali, todo mundo se
conhece e participa das coisas",
diz ele.

Nesse ponto, prossegue
Bretas, "as associações mi-
crorregionais de municípios têm
um papel a assumir, muito mais
do que colocar patrulha
motomecanizada para fazer pa-
vimentação e melhorar estra-
das vicinais. Se os municípios se
juntassem para formar um fun-
do de desenvolvimento, teriam
mais poder para negociar recur-
sos externos".

Esse associativismo como for-
ma de resolver em grupo os pro-
blemas comuns a vários municí-
pios também foi defendido pelo
prefeito de Campos Altos e pre-
sidente da Federação Mineira
das Associações Microrregionais
de Municípios (Femam), Vítor
Vieira dos Santos, durante o
Ciclo de Debates "Organização e

Funcionamento dos Novos Mu-
nicípios", promovido pela Assem-
bléia Legislativa e pela Secreta-
ria de Estado de Assuntos
Municipais, no começo de no-
vembro. Ele destacou que o
associativismo "é um instrumen-
to importante para que as pre-
feituras tenham acesso a asses-
sorias técnicas competentes".
Citou a necessidade de bons téc-
nicos na área de contabilidade e
orçamento, bem como para de-
senvolver projetos de engenha-
ria, saneamento, etc.

A necessidade de formar bons
técnicos também foi defendida
pelo secretário-geral do gover-
nador, José Henrique Portugal,
ao lembrar que o governo possui
diversos programas nas áreas
de Meio Ambiente, Saneamento
(Somma), apoio ao pequeno pro-
dutor (Papp), agricultura fami-
liar (Pronaf), saúde da família,
coleta de lixo, etc. No início de
1997, haverá uma série de cur-
sos na Fundação João Pinheiro,
informou Portugal, dirigidos aos
técnicos municipais, para ensi-
nar-lhes como ter acesso aos
benefícios desses programas.
Além disso, estão sendo realiza-
das parcerias com empresários
e universidades (Minas por Mi-
nas - empresários presentes ou
universidades presentes), para
incentivar a participação de toda
a comunidade na gestão do di-
nheiro público e na administra-
çãodo município.

E o que pretende também o
deputado Almir Paraca (PT),
eleito prefeito de Paracatu, com
a adoção do Orçamento
Participativo naquela cidade.
Mas a ordem inicial nos pri-
meiros cem dias é "tentar man-
ter os serviços básicos funcio-
nando", resigna-se ele, diante
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Os municípios devem se

preparar para enfrentar o
agravamento dos problemas
sociais e para uma demanda

que vai aumentar,
principalmente, nas áreas de

educação e saúde

de um quadro de deterioração
das finanças municipais.

Pé no freio — Independente-
mente dos apoios e programas
internos e externos, a regra ge-
ral, nos dias de hoje, é "pôr o pé
no freio". Foi o que disse, tam-
bém durante o Ciclo de Debates
da Alemg, o secretário de Esta-
do de Assuntos Municipais, José
Militão, recomendando que os
municípios novos não compro-
metam mais que 30% das recei-
tas em gastos com pessoal.

A necessidade de adequar re-
ceitas ao pagamento do funcio-
nalismo não deverá ser apenas
um conselho de quem temi uízo,
mas uma determinação legal
que, pelo menos no papel, deve-
rá ser levada a sério. Com a
entrada em vigor da Lei Rita
Camata (Lei Complementar
n°82, de 27/3/95), os municípios,
assim como os Estados e a União,
só poderão gastar com a folha de
pessoal até o limite máximo de
60°k de suas receitas correntes
líquidas. No caso da União, en-
tende-se receita líquida corren-
te como sendo o total da receita
corrente, deduzidos os valores

das transferências constitucio-
nais aos Estados e municípios,
bem como as receitas de que
trata o artigo 239 da Constitui-
ção Federal (decorrente das con-
tribuições para o Programa de
Integração Social e para o Pro-
grama de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público) e
ainda os valores corresponden-
tes às despesas com o pagamen-
to de benefícios da Previdência
Social.

No caso dos Estados, dedu-
zem-se de suas receitas corren-
tes as parcelas repassadas aos
municípios na arrecadação de
tributos de sua competência. Já
para os municípios, o limite de
60% recai sobre as receitas cor-
rentes integrais.

Para se adaptar a essa nova
exigência, todos terão um prazo
máximo de três exercícios finan-
ceiros, a partir da publicação da
lei, para chegar ao limite legal, à
razão de um terço do que exce-
der esse percentual, por exercí-
cio. Ou seja, já em 1997 esgota-
se o prazo dado aos municípios
para que contenham suas des-
pesas com pessoal aos limites
determinados. Todos terão de

"publicar, até trinta dias após o
encerramento de cada mês, de-
monstrativo da execução orça-
mentária, do mês e até o mês,
explicitando, de forma individu-
alizada, os valores de cada item
considerado para efeito do cál-
culo das receitas correntes lí-
quidas, das despesas totais de
pessoal e, conseqüentemente, da
referida participação", diz a lei.

Sempre que o demonstrativo
de que trata o parágrafo ante-
rior indicar o descumprimento
dos limites, ficarão vedadas, até
que a situação se regularize,
"quaisquer revisões, reajustes
ou adequações de remuneração
que impliquem aumento de des-
pesa".

Resumindo: em curto e médio
prazos, os municípios têm que
adequar seus gastos à legislação
em vigor; devem se preparar
para enfrentar a situação de
mão-de-obra desempregada, o
agravamento dos problemas so-
ciais e uma demanda que vai
aumentar principalmente nas
áreas de educação e saúde, se os
próprios municípios não conse-
guirem conter o êxodo e manter
a população rural no campo.
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Mesmo considerando os limites da Ciência Política diante da imprevisibilidade
das urnas, os novos instrumentos de pesquisa permitem fazer análises mais
fundamentadas tanto do pré quanto do pós-eleitoral, e esse exercício revela
tendências importantes verificadas no pleito municipal em Minas Gerais

DINÂMICA PARTIDARIA
PÓS-ELEITORAL

análise do com-
portamento
eleitoral é um
tema dos mais
relevantes e

atuais no campo da Ciência
Política. E também um dos
mais complexos e de difícil
abordagem.

A partir da consolidação
da democracia representa-
tiva no mundo ocidental,
prever corretamente as ten-

Maria Martins
Victorio Rettori

dências dos eleitores tem
sido uma das grandes preo-
cupações de todos os que
têm interesses específicos
nos resultados da atividade
política, sejam eles políti-
cos profissionais, empresá-
rios, sindicalistas ou espe-
cialistas do mundo acadê-
mico. Afinal de contas, não
são poucos nem de pequena
monta os interesses envol-

vidos no processo de esco-
lha dos dirigentes, na socie-
dade atual.

O estudo do processo elei-
toral pode ser desmembra-
do, para a sua melhor com-
preensão, em dois compo-
nentes distintos.

De um lado, procura-se
prever o comportamento dos
eleitores no período que an-
tecede à realização do plei-
to. Trata-se da busca de ele-
mentos que permitam aos
agentes políticos a elabora-
ção do discurso "correto",
para que, dessa forma, pos-
sam conquistar a preferên-
cia do eleitorado. Através
da grande utilização de pes-
quisas de opinião e da atua-
ção agressiva de um novo
tipo de profissional de
marketing, os candidatos
são, diariamente, orienta-
dos para que digam sempre
aquilo que, de acordo com
as pesquisas, supõe-se ser o
que os eleitores desejam
ouvir.

E interessante notar que
acontece aqui uma inversão
da atividade política tradi-
cionalmente conhecida:
onde havia o convencimen-

to do eleitor por parte do
ator político agora se tem,
muitas vezes, a adaptação
do político à vontade presu-
mida do eleitor. Tal inver-
são não acontece apenas no
Brasil, mas, ao contrário,
parece ser uma constante
no mundo ocidental. Jürgen
Habermas, analisando o
processo recente de forma-
ção da chamada "opinião pú-
blica", após ressaltar a pre-
sença cada vez mais predo-
minante de "uma maioria
de cidadãos em relação aos
quais, ao que parece, a poei-
ra das controvérsias políti-
cas diárias passa sem dei-
xar qualquer sinal"', funda-
menta, na existência dessa
maioria de cidadãos "pouco
ativos", a necessidade do
apelo ao marketing político.
E, por que não dizer, a pró-
pria inevitabilidade dessa
modalidade de propaganda
nos tempos atuais:

"Os partidos e suas orga-
nizações auxiliares vêem-
se, por isso, obrigados a
influenciar as decisões
eleitorais de modo publi-
citário, de um modo bem
análogo à pressão dos co-

Sabino José Fortes Fleury
Consultores da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
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merciais sobre as deci-
sões de compra: surge o
negócio do m.arketingpo-
lítico. Os agitadores par-
tidários e os propagan-
distas ao velho estilo dão
lugar a especialistas em
publicidade, neutros em
matéria de política par-
tidária e que são contra-
tados para vender políti-
ca apoliticamente. 112

As eleições recentes con-
solidaram definitivamente,
na mentalidade dos atores
políticos brasileiros, a acei-
tação da figura do profis-
sional de marketing, para
quemjá se criou até mesmo
o neologismo "marque-
teiro". Mas, um outro fato,
este específico de Minas
Gerais, chama atenção no
caso das eleições de 1996:
em Belo Horizonte, contra-
riando todas as pesquisas
dos principais institutos de
opinião, o candidato vito-
rioso obteve, já no primeiro
turno, votação expressiva-
mente superior àquela pre-
vista nas enquetes previa-
mente realizadas. São ne-
cessários fatos como esse
para que se lembre que a
Ciência Política não tem a
precisão que dela se pre-
tende, pois trata-se de um
campo de estudo onde o con-
trole das variáveis nunca é
absoluto. Em síntese, pode-
se afirmar a existência de
uma supervalorização da
pesquisa de opinião e do
marketing político, o que
conduz a novas formas de
se fazer política nas socie-
dades capitalistas.

Outro aspecto relevante
sempre presente no estudo
do processo eleitoral é a ten-
tativa, a partir dos resulta-

dos obtidos nas eleições, de
fazer previsões acerca das
políticas que deverão ser
implementadas pelos ven-
cedores. Procura-se inferir,
a partir de um fato conheci-
do (quem governa), o rumo
das ações governamentais
futuras e incertas, ou seja, o
que se fará.

Aceitar que se possa pre-
ver o conteúdo das políticas
a serem implementadas, a
partir do estudo das esco-
lhas dos eleitores, depende,
entretanto, de uma premis-
sa teórica específica: é pre-
ciso que se acredite na esco-
lha racional no momento do
voto. A escolha racional, por
sua vez, somente pode acon-
tecer quando: a) são claras
as distinções programáticas
entre os partidos na compe-
tição; b) os eleitores estão
aptos a identificar essas dis-
tinções e orientar seu voto
para o partido que mais se
aproxime de suas posições
pessoais. Existem, no en-
tanto, elementos que indi-
cam importantes transfor-
mações no mecanismo de
atuação política nas socie-
dades modernas e que atu-
am dificultando a identifi-
cação de escolhas racionais.
Claus Offe, ao analisar o
processo de diluição dos
componentes ideológicos dos
partidos no sistema capita-
lista, explica a "desradica-
lização da ideologia":

"Para ser bem sucedido
nas eleições e na luta pelo
cargo governamental, o
partido tem que orientar
seu programa para as
conveniências do merca-
do político. Isso exige (...)
a maximização dos vo-
tos através do apelo ao

maior número de eleito-
res, e, em conseqüência,
a minimização dos ele-
mentos programáticos
que podem criar antago-
nismos dentro do eleito-
rado "!
Ao se extrair da política

partidária o conteúdo pro-

:

-	-4..-

"•

O. flOV)S

gramático-ideológico, alte-
ra-se radicalmente o senti-
do até então aceito para a
noção de escolha racional.
O surgimento de um novo
modelo pragmático de atu-
ação dos atores políticos
(que também detém o seu
próprio sentido de ra-
cionalidade) pode ser en-
contrado na análise dos pro-
cessos e dos resultados elei-
torais recentes. Na busca
do voto, a atividade política
se torna cada vez mais de-
pendente de profissionais
apolíticos e encontra novas
formas de expressar a sua
racionalidade inerente.

Dadas as características
do processo eleitoral em Mi-

ZI?p
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nas Gerais, seria temerário
afirmar que, a partir do re-
sultado das eleições muni-
cipais, poder-se-ia prever o
conteúdo das políticas a se-
rem implementadas pelos
novos governantes. Entre-
tanto, todo o estudo do pro-

A vitÕna de Newton Cardoso. em Contagem, no 1' turno, indica que a
presença de lideranças cansmabcaS ainda pode definir eleições municipais

cesso eleitoral seria inútil
se pelo menos algumas
conjecturas não resultas-
sem das análises feitas.

Neste artigo, a partir da
exibição de dados concretos
sobre a realidade das elei-
ções municipais em Minas
Gerais, discutiremos os li-
mites e as possibilidades
existentes na tentativa de
se procurar antecipar o fu-
turo do jogo político no Es-
tado. Trata-se de um estu-
do que não pretende esgo-
tar as possibilidades de um
assunto tão vasto como a
análise do comportamento
eleitoral no Estado de Mi-
nas Gerais, mas apenas con-
tribuir, com alguns poucos

subsídios, para a discussão
de um tema certamente re-
levante.

E preciso, em primeiro
lugar, que se faça a separa-
ção entre os resultados elei-
torais obtidos nos centros
de maior densidade
demográfica daqueles em
que o número de eleitores é
pouco significativo. Somen-
te assim pode-se perceber a
complexidade do processo
eleitoral no Estado que de-
tém o segundo maior colé-
gio de eleitores no País.

As eleições nos grandes
centros urbanos —Não se
pode afirmar que exista, no
caso das eleições munici-
pais, uma regra uniforme
que seja aplicável a todas
as municipalidades: a pró-
pria Constituição brasilei-
ra estabelece tratamentos
diferentes para determina-
dos municípios, em razão
do número de eleitores.
Segundo o artigo 29, II, da
Constituição da República,
naqueles centros em que
haja mais de 200 mil eleito-
res, no caso de inexistência
de maioria absoluta no pri-
meiro turno, deve ocorrer
novo pleito, com a presença
dos dois candidatos mais
votados. Uma das conseqü-
ências inegáveis desse sis-
tema é que as eleições mu-
nicipais, nas grandes cida-
des, tendem a assumir um
aspecto plebiscitário, espe-
cialmente quando se tem
no segundo turno, como é
comum ocorrer, a presença
de candidato apoiado pelo
governo que finda.

Em Minas Gerais, ape-
nas cinco municípios con-
tam com número suficiente

de eleitores para a realiza-
ção de um segundo turno:
Belo Horizonte, Contagem,
Juiz de Fora, Uberaba e
Uberlândia. Nas eleições de
1996, em dois desses muni-
cípios - Contagem e
Uberaba - o candidato vito-
rioso obteve a maioria de
votos no primeiro turno.
Tanto a vitória de Newton
Cardoso quanto a de Mar-
cos Cordeiro indicam que a
presença de lideranças
carismáticas - no caso do
segundo, através da trans-
ferência de votos do atual
prefeito - ainda pode defi-
nir eleições municipais.

Um fato importante deve
ser ressaltado sempre que
se analisam os resultados
das eleições municipais.
Apesar de freqüentes afir-
mativas em sentido contrá-
rio, é notório que nessas elei-
ções, em especial nas capi-
tais e nos grandes municí-
pios, além do ganho do po-
der local, joga-se também
em torno da composição po-
lítica para as eleições ime-
diatamente posteriores,
onde devem ser escolhidos o
presidente da República, go-
vernadores de Estado, se-
nadores e deputados fede-
rais e estaduais. Assim,
dado o caráter plebiscitário
dessas eleições, como já se
mencionou acima, o resul-
tado obtido em determina-
dos municípios implica um
esboço do arranjo político
que deve ser desenhado dois
anos depois.

O jogo de alianças em
Uberlândia, Juiz de Fora e
Belo Horizonte aponta para
uma composição das forças
contrárias ao partido atual-
mente no governo do Esta-
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A candidatura vilonosa de Cého de Castro, do PSB, oro Belo Horizonte,
podara provocara rediscussão da composição das forças internas no PT

DINÂMICA PARTIDÁRIA NO PÓS-ELEITORAL

do e da República. A parti-
cipação de figuras como a
do ex-presidente Itamar
Franco e do ex-governador
Newton Cardoso pode indi-
car, desde já, alguns dos
componentes políticos que
deverão estar presentes em
1998.

Em Belo Horizonte, a
identificação da candidatu-
ra vitoriosa do PSB e não
daquela lançada pelo PT
como a representante da
continuidade da adminis-
tração Patrus Ananias,
além de demonstrar o apoio
da população ao governo que
finda, poderá ter como re-
sultado um processo de
rediscussão da composição
das forças internas no Par-
tido dos Trabalhadores, com
vistas ao lançamento de can-
didatos ao governo do Es-
tado.

O exame da performance
partidária nos municípios
com mais de 50 mil eleito-
res fornece outro dado rele-
vante. Trata-se do dire-
cionamento do voto para as
legendas nacionalmente ex-
pressivas. Apenas sete par-
tidos - PMDB (8), PSDB
(7), PFL (5), PT (4), PPB(3),
PTB (2) e PDT (1)— conse-
guiram eleger prefeitos nos
30 maiores municípios do
Estado, excluída a Capital.
Mesmo assim, em Belo Ho-
rizonte, o PSB, partido que
encabeçou a chapa vence-
dora, teve como aliados par-
tidos de estrutura tradicio-
nal, como o PMDB, no pri-
meiro turno, e outros mais,
no segundo.

A pouca competitividade
dos pequenos partidos nas
grandes cidades pode ser
explicada, em parte, pelo

alto custo das campanhas
nesses municípios, que tor-
nam inviáveis as candida-
turas isoladas das peque-
nas legendas, às quais res-
ta somente o caminho das
coligações.

As eleições nos peque-
nos municípios - Minas
Gerais, com seus 853 muni-
cípios, é o Estado da Fede-
ração que apresenta o mai-
or número dessas entida-
des federadas. Um pressu-
posto básico para o enten-
dimento da dinâmica do
processo político no Estado
é o que se refere à compre-
ensão das implicações de-
correntes da existência des-
sa enorme rede de unida-
des administrativamente
autônomas. Ainda que não
seja o objetivo específico
deste artigo, uma ligeira
referência à situação eco-
nômica dos municípios mi-
neiros é indispensável para
a compreensão de algumas
das peculiaridades da polí-
tica no Estado.

Segundo estudos elabo-
rados pela Secretaria de
Estado da Fazenda, cerca
de «3/^ dos municípios minei-
ros dependem, para sua so-
brevivência, quase que ex-
clusivamente, das transfe-
rências de recursos consti-
tucionalmente previstas.
Usando-se como parâmetro
a arrecadação de ICMS e
estudando-se a composição
do Valor Adicionado Fiscal
(VAF), pode-se ter uma cla-
ra noção do nível de ativi-
dade econômica por grupo
de municípios. Em Minas
Gerais, no ano de 1995, os
10 maiores municípios ob-
tiveram 50% no valor total

do VAF, enquanto que 605
receberam 10%. Percebe-se,
claramente, a desigualda-
de no desempenho econô-
mico das municipalidades.

Com dificuldades para
cumprir seus compromissos
mínimos com despesas de
custeio e pessoal, é de se

supor que esses municípios
tenham que recorrer cons-
tantemente ao socorro do
governo estadual. Se isso é
verdade para as despesas
correntes, com mais razão
dependem do Tesouro esta-
dual para a realização de
qualquer investimento com-
plementar. Disso decorre
acentuada tendência ao ali-
nhamento com o governo
estadual, de cuja boa von-
tade dependem os prefeitos
municipais para a realiza-
ção de obras ou até mesmo
para liberação de recursos
ordinários, em tempo hábil.

Os dados disponíveis
para os pleitos municipais
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TABELA 1
Prefeitos Eleitos por Partidos

1992-1996
Partidos	1992	1996

PSDB	 60	209
PMDB	 247	204
PFL	 172	162
PTB	 66	63
PL	 56	43
PDT	 25	43
PT	 14	30
PPB	 O	54

p U L O U

performance
bastante razoá-
vel, superior
àquela dos par-
tidos que lhe de-
ram origem.
Esse fato é sig-
nificativo, pois,
supõe-se, deve
interessar ao
prefeito de São
Paulo o alarga-
mento da sua
base partidária,

DINÂMICA PARTIDÁRIA NO PÓS-ELEITORAL

de 1992 e 1996 confirmam a
tendência ao alinhamento
com o partido a que perten-
ce o governador do Estado.
Confirmam também a per-
sistência de uma grande
taxa de adesão a partidos
tradicionais, como o PMDB
e o PFL, que integram a
base de sustentação do go-
verno estadual. Nesse caso,
um outro fator complemen-
tar pode explicar a penetra-
ção desses partidos: trata-
se do reconhecimento de li-
deranças tradicionais, com
facilidade de trânsito entre
os níveis local e estadual.
Esse é um traço caracterís-
tico da política municipal
mineira, como veremos na
conclusão deste artigo.

A Tabela 1 mostra o cres-
cimento acentuado do
PSDB nas eleições de 1996,
em relação ao pleito de 1992.
O partido do governador do
Estado obteve um signifi-
cativo acréscimo no núme-
ro de prefeituras obtidas. A
mesma tabela mostra ain-
da a posição confortável dos
partidos mais tradicionais
no Estado, como o PMDB e
o PFL, que integram a ban-
cada de apoio à política do
Executivo.

A Tabela 1 permite, ain-
da, a visualização de um
outro dado importante, es-
pecialmente quando se pro-
curam, nas eleições muni-
cipais de 1996, elementos
que permitam antecipar o
comportamento eleitoral de
1998: trata-se do crescimen-
to de partidos que tendem a
lançar candidatos alterna-
tivos ao grupo atualmente
hegemônico.

O crescimento do PT,
mais do que um mero dado

como forma de consolidar
sua presumível candidatu-
ra à Presidência da Repú-
blica em 1998.

Dados comparativos do
rendimento eleitoral dos
maiores partidos no Esta-
do podem ser melhor
visualizados no gráfico.

A relação entre a situa-
ção de dependência econô-
mica de grande parte dos
municípios mineiros e a
posição vitoriosa dos parti-
dos de apoio ao governo es-
tadual, hipótese já meneio-

nada neste artigo, tem, na
análise dos resultados das
eleições nos municípios re-
cém-emancipados, um bom
exemplo que parece contri-
buir para a sua confirma-
ção.

Para se compreender
uma variável econômica im-
portante, referente a gran-
de parte dos municípios
existentes no Estado, e suas
implicações nas relações po-
líticas, pode-se usar como
amostra significativa o con-
junto dos 97 novos municí-
pios criados no Estado, em
fins de 1995. Esses municí-
pios, em sua maioria, apre-
sentam poucas fontes de

estatístico, confirma a pe-
netração do partido
em novas áreas do	 GRÁFICO
Estado, além da ma-	Prefeitos Eleitos
nutenção de prefei-	por Partido: 1992-1996
turas onde sua atu-
ação já se encontra
consolidada. É  que
ocorre no Vale do	ao
Aço e em cidades im-	is
portantes como
Betim, por exemplo.

Outro dado rele-
vante diz respeito à
performance do
PPB. O partido lide-
rado por Paulo	-
Maluf, criado em setembro
de 1995, a partir da fusão
do PP e do PPR, conseguiu
apresentar, nas primeiras
eleições municipais que dis-
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renda que não sejam as deri-
vadas de repasses obrigatóri-
os de recursos por parte do
governo estadual. A hipótese
de que municípios carentes
tendem a votar com o governo
é comprovada quando se ana-
lisa o comportamento eleito-
ral nos novos municípios, pre-
sumindo-se, é claro, que essas
localidades, em sua maioria,
apresentam escassez de re-
cursos. E o que demonstra a
Tabela 2.

Percebe-se que, em conjun-
to, PSDB, PFL e PMDB obti-
veram, nos novos municípios,
cerca de 70% dos votos váli-
dos. Esse dado permite ainda
uma nova indagação, de eu-

Partidos	Prefeituras
PSDB	 29
PFL	 21
PMDB	18
PPB	 7
PDT	 7
PTB	 4
PT	 3
PSD	 3
PL	 2
PSC	 2
PPs	 1
Total	97

nho teórico: é possível afir-
mar, a partir da constatação
do voto governista em muni-
cípios pobres, a existência de
uma racionalidade eleitoral,
que conduz o eleitor a esco-
lher aqueles que podem me-
lhor intermediar suas reivin-
dicações junto ao governo es-
tadual?

A questão da racionalidade
do comportamento eleitoral,

como já vimos, é controver-
sa. Parece ser interessante
que se pense em outra pos-
sibilidade, talvez mais plau-
sível: como se trata da mon-
tagem de novos grupos polí-
ticos - mesmo que deriva-
dos dos já existentes - é
razoável supor que os pre-
tendentes à direção política
nos novos municípiosjá pro-
curem, desde o primeiro mo-
mento, se apresentar como
identificados com os grupos
tradicionalmente existen-
tes e com o governo do Esta-
do. Nesse caso, o ônus da
escolha racional não recai-
ria sobre o eleitor, mas a
lógica do processo tenderia

a carrear
para o par-
tido do go-
vernador
vários can-
didatos às
prefeituras
dos novos
municípios.

Aceita
essa hipóte-
se, pode-se
ter um dado
adicional
para o cres-
cimento do
PSDB: não
se trataria
da melhor
performance

eleitoral do partido, basea-
da na aceitação, pelos elei-
tores, de seu programa po-
lítico, mas do crescimento
quantitativo na filiação de
lideranças locais expressi-
vas, que compreendem a ne-
cessidade de alinhamento
com o bloco governista como
forma de sobrevivência. E,
é bom ressaltar, esse ali-
nhamento é quase sempre

buscado ou bem aceito pelo
grupo governista, que dessa
forma consolida também a
sua base de sustentação po-
lítica. Trata-se de um cami-
nho de mão-dupla: o gover-
no estadual incentiva a ade-
são de políticos que estão,
por sua vez, predispostos a
apoiá-lo.

Um outro dado aparece
como sendo bastante útil
para a compreensão da for-
mação da base político-par-
tidária em Minas Gerais. O
exame comparativo entre as
eleições municipais de 1992
e 1996 demonstra o desapa-
recimento quase que com-
pleto dos partidos que, quan-
do da primeira delas, com-
punham a base de atuação
dos governos federal e esta-
dual. PDS, PDC, PRN e
PTR, que, em 1992, conse-
guiram eleger, respectiva-
mente, 35, 27, 19 e 14 pre-
feitos, em conjunto não con-
seguiram eleger sequer um
único em 1996. Esses parti-
dos, como decorrência da
derrocada do governo Colior
e como conseqüência do fim
do governo Hélio Garcia,
perderam a maior parte de
seus quadros politicamente
significativos no Estado. Su-
põe-se, ainda, que lideran-
ças importantes desses par-
tidos, em nível municipal,
tenham migrado para par-
tidos que integram a atual
base governista, tal como
ocorreu nas suas bancadas
na Assembléia Legislativa.

Todos esses dados per-
mitem concluir, com algu-
ma segurança, que nos pe-
quenos municípios, dada a
situação de dependência em
relação ao governo estadu-
al, predomina o apoio prag-

TABELA 2
Prefeitos Eleitos nos Novos Municípios

n° de Votos
42.742
28.599
29.248
9.177
8.483
6.987
3.658
4.225
2.323
2.806
3.619

141.867
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mático ao grupo
situacionista, no nível esta-
dual. Eventuais resultados
diferentes apenas confir-
mam a regra geral.

Concentração partidá-
ria e o caso do PSB - Os
resultados das eleições mu-
nicipais permitem, ainda,
algumas outras conclusões
acerca do sistema político-
partidário no Estado de Mi-
nas Gerais. Dessas, duas
merecem atenção especial.

Em primeiro lugar, per-
cebe-se o papel pouco im-
portante, em termos numé-
ricos, dos pequenos parti-
dos. Juntos, 13 deles - PSD,
PSC, PSB, PMN, PP, PPR,
PST, PPS, PRP, PV, PSN,
PSL e PSDC - conseguiram
conquistar apenas 42 pre-
feituras, e todas elas em
pequenos municípios. O
grande número de partidos,
ao contrário do que co-
mumente se pensa, não con-
tribuiu para a diluição das
preferências dos eleitores.

Por outro lado, deve-se
ressaltar o fato de que par-
tidos como o PPS e o PV,
predominantemente ideoló-
gicos, conseguiram em 1996
eleger, pela primeira vez,
prefeitos municipais.

Um caso à parte é o de-
sempenho eleitoral do PSB,
não apenas em Minas Ge-
rais, mas também em ou-
tros importantes centros
nacionais. O Partido Socia-
lista Brasileiro aparece, es-
pecialmente com a vitória
em Belo Horizonte, como
uma alternativa à esquer-
da para aqueles que des-
confiam da atuação política
de um grupo considerado
radical no Partido dos Tra-

balhadores. O fato de que a
candidatura do PSB e não
a do PT tenha sido aquela
que os eleitores da Capital
identificaram com a admi-
nistração Patrus Ananias
indica essa tendência para
o surgimento de uma alter-
nativa política no campo
da esquerda moderada.

As lições das urnas - Os
resultados das eleições
municipais de 1996 em Mi-
nas Gerais permitem que
sejam analisados vários fa-
tores relevantes para o pro-
cesso político no Estado.

Em primeiro lugar, fica
claro que existe, em Minas
Gerais, uma tendência ao
voto governista nos muni-
cípios de menor poder eco-
nômico. Essa afirmação ba-
seia-se no crescimento do
PSDB e no declínio dos par-
tidos que, de forma especí-
fica, foram criados para ou
se transformaram na base
própria de sustentação dos
governos Colior e Hélio
Garcia.

Em segundo lugar, o
crescimento do PPB e do
PT, somado ao resultado
das eleições em Juiz de Fora
e Contagem, indica o
surgimento de forças im-
portantes que certamente
irão influenciar nas elei-
ções majoritárias de 1998.

Finalmente, deve-se
pensar na hipótese da con-
solidação de um profundo
hiato entre os mecanismos
eleitorais nos grandes cen-
tros e os das cidades pe-
quenas. Os custos das elei-
ções, somados à utilização
de técnicas modernas de
marketing político, podem
estar levando a uma

dicotomia no processo elei-
toral. Nesse caso, aos pe-
quenos partidos restaria
apenas a disputa em peque-
nas cidades, aglutinando-
se em torno de figuras lo-
cais descontentes ou sem
espaço na estrutura dos
partidos tradicionais. Nas
grandes cidades, ojogo polí-
tico ficaria concentrado nos
partidos maiores, prestan-
do-se as pequenas legendas
apenas ao papel de coadju-
vantes, mesmo assim ape-
nas na hipótese da manu-
tenção de um tempo míni-
mo para cada partido no
horário gratuito de propa-
ganda eleitoral.

As eleições municipais de
1996 devem ainda produzir
estudos acadêmicos de al-
cance mais completo do que
o que se pretende neste ar-
tigo, onde se procura ape-
nas introduzir o tema, por
demais relevante para a
compreensão da dinâmica
política presente e futura
no Estado de Minas Gerais.

NOTAS

1 - HABERMAS, Jürgen.
Mudança Estrutural da
Esfera Pública. Rio de
Janeiro: 1984, p.250.

2 - Id. Ibid. p. 252.
3— OFFE, Claus. "A demo-

cracia partidária com-
petitiva e o Welfare
State keynesiano: fato-
res de estabilidade e de-
sorganização." In Pro-
blemas Estruturais do
Estado Capitalista. Rio
de Janeiro: Tempo Bra-
sileiro, 1984, p.363.
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A leitura dos cronistas políticos sobre o resultado das eleições municipais de 1996
caracterizou-se pela diversidade de diagnósticos e prognósticos, todos de razoável
comprovação na realidade. Ainda que os números finais dessa eleição não estejam
consolidados, uma primeira avaliação começa agora afechar o foco dessa análise

TRÊS HIPÓTESES E
UMA ANALISE

mineiros
mais antigos
gostavam de
repetir que po-
lítica é igual

nuvem: nunca tem a mes-
ma forma em momentos dis-
tintos. A se acreditar nas
análises da grande impren-
sa sobre o resultado das úl-
timas eleições municipais,
estaríamos obrigados a al-
terar a conclusão da velha

sabedoria mineira: política
não tem a mesma forma nem
ao mesmo tempo, o que pa-
rece o mais provável. Cada
um dos grandes jornais do
País "leu", com especi-
ficidade, os resultados elei-
torais, apresentando um
conjunto variado de análi-
ses tão interessadas quanto
apressadas. Para uma par-

te da imprensa, as eleições
foram "municipalizadas",
com os eleitores orientados
apenas por razões locais.
Para outra, a borbulhante
taça de champanhe coube a
Paulo Maluf, com seu eter-
no sonho presidencial ago-
ra fortalecido pelos belos re-
sultados de sua legenda.
Para outros, o governo fede-
ral e seus aliados foram os
grandes vencedores, embo-
ra a maioria dos governado-
res tenha sido derrotada nas
urnas. Com um consenso
maior, o PT foi escolhido
como um dos grandes
perdedores, suplantado pelo
PSB em número de votos e
prefeituras conquistadas.

Considerando os dados e
as informações disponíveis
- ainda não completamente
totalizados e certificados
pelo TSE -' é possível ana-
lisar as últimas eleições
municipais a partir de três
ângulos, considerando con-
clusões tidas como certas
pela grande imprensa:

(a) a caracterização ge-
ral do período eleitoral, se-
gundo a qual as disputas

teriam se municipalizado,
com as escolhas se organi-
zando tendo em vista as con-
dições e circunstâncias po-
líticas e administrativas de
cada município;

(b) as eventuais altera-
ções substantivas na corre-
lação de forças entre os par-
tidos e os grandes blocos da
esquerda, da direita e do
centro;

(c) as especulações quan-
to ao futuro político até as
próximas eleições e o su-
posto impacto dos resulta-
dos na atuação do governo
federal.

O que se segue é uma
tentativa, ainda preliminar,
de responder às perguntas
subjacentes nesses três ân-
gulos de análise. Prelimi-
nar tanto pela proximidade
das eleições quanto pela
relativa precariedade dos
dados eleitorais finais, ain-
da em processo de revisão
do TSE.

A hipótese da "mu-
nicipalização" das elei-
ções - A tese da munici-
palização das últimas dei-

]

Rubem Barboza Filho
Diretor do Centro de Pesquisa Social e

professor adjunto da Universidade
Federal de Juiz de Fora

Raul Francisco Magalhães
Professor adjunto da Universidade

Federal de Juiz de Fora
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ções está alimentada por
vários argumentos e uma
evidência. O primeiro argu-
mento sustenta que as elei-
ções se desenvolveram em
um ambiente destituído de
dramatici-dade, tendo em
vista a inexistência de crise
institu-cional e a presença
da estabilidade econômica.
Esses fatores teriam alte-
rado a "ecologia" das elei-
ções, anulando as tentati-
vas de nacio-nalização das
disputas e permitindo que
os eleitores pudessem ado-
tar uma perspectiva
localista e "downsiana",
como se diz na Ciência Polí-
tica, no momento do voto.
Ou seja, uma perspectiva
racional tendo em vista van-
tagens concretas oferecidas
no nível local e mais próxi-
mo do eleitor. Dispensado
de qualquer exigência de
manifestação plebiscitária
sobre questões nacionais, o
eleitor teria optado entre
alternativas de gestão do
governo local.

Os defensores dessa tese
alegam, ainda, que essa
perspectiva localista teria
sido reforçada pela capaci-
dade, recentemente adqui-
rida pelas prefeituras mu-
nicipais, de enfrentar, de
alguma maneira, os maio-
res problemas da popula-
ção sob sua jurisdição. O
acréscimo de recursos em
poder dos municípios, pro-
vocado por dispositivos con-
tidos na Constituição de
1988, teria permitido aos
atuais prefeitos uma gestão
mais autônoma e produtiva
de seus municípios, impon-
do-se, como referências im-
portantes, centralidade

potencializada pelo lança-
mento dos candidatos de
continuidade. Desse modo,
a ação dos prefeitos teria
colaborado, de forma impor-
tante, para a adoção de uma
perspectiva micro e localista
por parte dos eleitores.

Essas circunstâncias es-
pecíficas teriam facilitado
ao eleitor uma escolha elei-
toral sem o concurso de ho-
rizontes ideológicos mais
definidos, atendo-se funda-
mentalmente a um julga-
mento de eficiência em re-
lação às alternativas pro-
postas pelos partidos. Além
desses argumentos, a tese
da municipalização alega
ainda a inexistência, de fato,
de debates sobre as grandes
questões nacionais, mesmo
nas maiores cidades do País.
Ou seja, os próprios candi-
datos e respectivos partidos
teriam se afastado de uma
discussão nacional no de-
correr das disputas, redu-
zindo o horizonte de suas
propostas aos limites dos
municípios.

Para a maioria dos
adeptos dessa tese, a
municipalização das dis-
putas pode ser lida de for-
ma positiva para a conso-
lidação do processo demo-
crático no País, uma vez
que esta dinâmica eleito-
ral municipalizada pode-
ria estar traduzindo uma
saudável vida autônoma
por parte de nossas comu-
nidades e uma maior
vinculação dos cidadãos à
movimentação de suas pró-
prias cidades. Não é difícil
encontrar aqui ecos de uma
visão "americana" da de-
mocracia, com sua forte

componente associativa
local, questão fora dos li-
mites deste artigo.

Uma primeira forma de
testar esta hipótese da
municipalização das dis-
putas seria a verificação
da influência dos atuais
prefeitos, dos atuais go-
vernadores e do governo
federal no resultado das
eleições. Tomando a hipó-
tese numa leitura mais li-
teral e radical, quanto
maior a influência do atu-
ai prefeito e quanto me-
nor a presença dos go-
vernadores e do governo
federal nos resultados,
maior seria o grau de mu-
nicipalização das elei-
ções.

Sem dúvida, é muito di-
fícil medir a influência do
atual prefeito no resulta-
do de forma unívoca. Ele
pode tanto sustentar o seu
candidato como provocar-
lhe a derrota. Em ambos
os casos, a eleição poderia
estar se desdobrando no
interior de uma visão
localista do problema,
mesmo com o prefeito jo-
gando um papel-chave.
Mas isso pode tornar o tes-
te apenas mais rigoroso,
se tomarmos como evidên-
cia de municipalização a
capacidade do atual pre-
feito fazer o seu sucessor.
Considerando a dificulda-
de para realizar esse exer-
cício para todos os municí-
pios do Brasil, destacamos
as cem maiores cidades
como referência, tendo em
vista os índices ocorridos
em 1992 e agora em 1996.
Os resultados encontram-
se na tabela a seguir:
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1992	1996	1992	1996	1992
29%	38%	34%	40%	20%

10 maior

Fonte: Folha de S. Paulo, de 17111196
De acordo com a tabela,

à medida que aumenta o
tamanho da cidade, aumen-
ta o percentual de prefeitos
que fizeram o seu sucessor
em 1996, diferentemente do
que ocorreu em 1992. Nas
dez maiores cidades, o
percentual de continuidade
chega a incríveis 60, num
atestado claro do papel-cha-
ve desempenhado pelos atu-
ais prefeitos. Tomando ape-
nas como indicador essa ca-
pacidade do atual prefeito
fazer o seu sucessor, e mes-
mo desprezando a possibili-
dade de sua derrota em fun-
ção de um alto grau de rejei-
ção, os números referentes
às cem maiores cidades per-
mitem inferir que, quanto
maior a cidade, maior a ca-
pacidade dos atuais chefes
do Executivo de elegerem
seus sucessores. E, ainda,
de outra forma, maior a ca-
pacidade demonstrada pe-
los eleitores para tomar de-
cisões tendo em vista
apenas o quadro de al-
ternativas localmente
construído.

Essa inferência se refor-
ça ainda se observamos que
a grande maioria dos gover-
nadores foi derrotada nas
eleições das capitais dos
Estados, que coincidem nor-
malmente com as maiores
cidades do País. Nas 26 ca-
pitais, os governadores con-
seguiram eleger apenas 7
candidatos, sendo derrota-
dos em 19. Na Região Su-

deste, nenhum governador
emplacou o prefeito da ca-
pital. No Sul, apenas um
conseguiu êxito. No Nor-
deste, no Centro-Oeste e no
Norte, dois em cada região.
Somando Sul, Sudeste e
Nordeste, apenas três go-
vernadores fizeram o pre-
feito das capitais dos res-
pectivos Estados. A tese da
municipalização das elei-
ções nas grandes cidades e
nas capitais parece resistir
bem ao teste imaginado, ali-
mentando a hipótese de
que, pelo menos nas gran-
des cidades, o horizonte dos
eleitores parece ter-se cir-
cunscrito às injunções mu-
nicipais, atribuindo peso
específico aos atuais pre-
feitos. Mas o que dizer dos
municípios menores?

E novamente quase im-
possível constatar, com as
informações disponíveis, se
os prefeitos desfrutaram da
mesma capacidade nas ci-
dades menores. E mais
factível inverter a perspec-
tiva e olhar pelo lado dos
governadores, verificando
se o padrão existente nas
maiores cidades pode ser
encontrado também no que
se refere aos municípios
menores. Tomando como
referência apenas a sigla
do partido do governador -
sem prestar atenção a ou-
tros partidos participantes
das alianças de poder no
nível estadual - e a sigla
dos prefeitos vencedores, a

conclusão não
deixa de ser
interessante:
apenas cinco

1996 governadores,
60% de Estados pe-

quenos, ou re-
centemente

organizados ou com poucos
municípios, não consegui-
ram eleger a maioria dos
prefeitos de seus Estados -
Acre, Mato Grosso,
Roraima, Tocantins e Espí-
rito Santo. Nesses Estados,
os partidos dos governado-
res ficaram em segundo lu-
gar, exceção feita ao PT no
Espírito Santo, que elegeu
apenas três prefeitos. No
Maranhão, o PMDB de
Sarney e Roseana empatou
com o PFL. Em todos os
outros Estados, os governa-
dores conseguiram ampla
vitória, mesmo sem levar
em conta os sucessos de ali-
ados. A força dos governa-
dores parece ter-se exerci-
do sobretudo no interior dos
Estados, através de umjogo
mais tradicional de organi-
zação da política e das op-
ções disponíveis para os elei-
tores. E possível imaginar
que, no caso das cidades
menores, o governador de-
tenha uma capacidade mai-
or de organizar alianças com
alta probabilidade de vi-
tória.

Desse modo, é possível
verificar, com as informa-
ções disponíveis, a existên-
cia de dois processos dife-
rentes. Nas maiores cida-
des, o prefeito parece de-
sempenhar um papel mais
central do que os governa-
dores, construindo uma evi-
dência a favor da tese da
municipalização. Nos mu-
nicípios menores, os gover-

TABELA 1
Indices de Continuidade na Sucessão

100 maiores cidades	50 maiores cidades
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nadores exibem seus mús-
culos, elegendo a maioria
dos prefeitos e permitindo a
suposição de uma tendên-
cia inversa daquela exis-
tente nas grandes cidades.
Com a análise dessas infor-
mações ainda reduzidas, é
possível relativizar a tese
da municipalização das dis-
putas eleitorais, localizan-
do sua possível vigência
apenas nas grandes cidades
do País. Nos municípios
menores, a mão pesada do
governador parece trazer
um elemento exógeno que
impediria a formação de um
horizonte puramente
localista para o desenrolar
das eleições e a definição
dos resultados. As grandes
cidades parecem estar, com
base nestas eleições, cons-
truindo uma dinâmica es-
pecífica de vida eleitoral, di-
ferenciando-se dos municí-
pios menores do País e en-
contrando nas eleições a
oportunidade de uma dis-
cussão mais localizada de
seus problemas, embora
essa discussão venha filtra-
da pela veia despolitizante
e reducionista dos marque-
teiros.

Os resultados eleitorais
e seus possíveis signifi-
cados - De maneira resu-
mida, seriam os seguintes
os principais resultados
construídos pelos votos das
urnas nos dias 3 de outubro
e 15 de novembro de 1996,
de acordo com as manche-
tes e as análises mais
jornalísticas:

(a) crescimento do PPB e
fortalecimento da liderança
de Paulo Maluf à direita do
espectro político;

(b) novo protagonismo do
PSB, à esquerda, superan-
do o PT em número de pre-
feituras e na quantidade de
votos obtidos;

Partido	1992

PMDB	1.497

PFL	1.013*
912**

PSDB	278*
513**

PPB	617*
5]3*

PT	53*
49**

PDT	366*
42O*

PTB	236*
390**

PSB	67

(c) recuo do PSDB nas
grandes cidades, atingindo
o próprio governo FHC e
limitando os sonhos dos tu-
canos, enquanto oPFL con-
segue estabelecer uma ca-
beça de ponte no Sudeste,
através da vitória de César
Maia e Conde no Rio.

Para proceder a uma aná-
lise mais objetiva dos resul-
tados, vale a pena reprodu-
zir duas tabelas, uma com-
parando o número de pre-
feituras controladas pelos
partidos nas duas últimas
eleições, e outra estabele-
cendo o percentual de pre-
feituras sob a jurisdição de

cada partido. Veremos que
os exercícios permitem con-
clusões distintas.

E com os dados da Tabela
2 que trabalham os grandes

1996 Variação em %

	

1.288	-13,93

	

928	-8,40

	

928	+1,80

	

910	+227,00

	

910	+77,40

	

624	+1,13

	

624	+8,5

	

112	+111,30

	

112	+126,00

	

435	+18,90

	

435	+3,60

	

381	+61,40

	

381	-2,30

	

145	+116,00

jornais. Observe-se, em pri-
meiro lugar, um dado no mí-
nimo curioso e que parecer
ter passado despercebido aos
analistas da grande impren-
sa: apenas o PMDB mostra
uma diminuição razoável no
número de prefeituras, en-
quanto todas as outras le-
gendas apresentam movi-
mento contrário. A pergun-
ta é: teria o PMDB perdido
um número suficiente de
prefeituras para justificar o
aumento numérico dos ou-
tros partidos? Certamente
que não. O que ocorre é fácil
de responder: o número de
municípios, entre uma elei-

TABELA 2

Evolução do Número de Prefeituras por Partido
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ção e outra, cresceu em numa circunstância de um
1.110, passando de 4.479 significativo acréscimo no
municípios em 1992 para número de municípios.
5.598 em 1996. Com isso,	Os jornais têm-se li-
um número considerável de mitado a analisar esta
partidos pôde mostrar um evolução dos números
aumento absoluto da quan- absolutos, sem se preo-
tidade de prefeituras sob cuparem com uma per-
seu controle. Em princípio, cepção mais simples e
esse número absoluto pode mais objetiva do poder de
estar contando muito pou- cada legenda: a partici-
co do que efetivamente pação percentual de cada
aconteceu. Se alguma coisa partido na distribuição
esse dado está revelando é total dos municípios pelo
a magnitude da queda do sistema partidário. Nes-
PMDB, que vê diminuir o sa perspectiva, a evolu-
número de prefeituras sob ção de 1992 para 1996 é a
sua orientação, mesmo seguinte:

TABELA 3
Participação Percentual dos Partidos no

Número Total de Prefeituras
Partido	1992	1996	Variação em %
PMDB	33,42	23,00	-10,42
PFL	22,61	16,57	-6,04

	

20 ,36**	16,57	-3,79
PSDB	6,20*	16,25	+10,05

	

11,45*-	16,25	+4,8
PPB	13,77	11,14	-2,63

	

12 , 83**	11,14	-1,69
PT	1,18	2,00	+0,82

	

1 , 09*	2,00	+0,91
PDT	8,17-	7,77	-0,40

	

9,37	7,77	-1,60
PTB	5,26*	6,80	+1,54

	

8,70"	6,80	-1,90
PH	1,49	2,59	+1,10

Fonte:

	

	Dados retirados do Revisto Veja, de 17110/96
Dados retirados do Jornal do Brasil, de 17111196

Os números relativos a
1992 devem ser vistos como
aproximados, nas duas ver-
sões. E possível que uma
quantidade razoável de pre-
feitos tenha mudado de si-
gla durante o mandato, o
que não é incomum no Bra-
sil. As eleições em municí-
pios novos podem ter alte-
rado os números iniciais.

Uma outra tabela pode
nos ajudar a visualizar a
movimentação dos partidos
nas últimas eleições: a que
registra o total de votos dos
principais partidos no pri-
meiro turno, considerando
que a votação do segundo
turno não necessariamente
expressa força da legenda,
mas resultado de uma op-
ção entre apenas duas al-
ternativas.

TABELA 4
Número de Votos por

Partido/96
10 Turno

Partido	n° de Votos

PSDB	8.112.980
PMDB	7.533.602
PFL	7.116.119
PPB	6.837.064
PT	5.084.363
PDT	4.767.854
PSB	1.967.885
-ante: Jornal do Brasil, de 1711 1/96

Com base nessas tabe-
las, é possível verificar se
as conclusões mais imedia-
tas da grande imprensa re-
sistem à análise. Comece-
mos pela hipótese de que o
PT acabou as eleições des-
locado pelo PSB como a
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maior legenda à esquerda
do leque político.

E uma hipótese que deve
ser vista com muita caute-
la. O PSB controla agora
mais prefeituras do que o
PT. Do total de 145, 79—ou
55% - estão localizadas em
Pernambuco, onde Miguel
Arraes, do PSB, é o gover-
nador. Esse número, em
princípio, serve mais para
afirmar o poder dos gover-
nadores do que um dina-
mismo próprio da legenda,
considerada isoladamente.
Se somarmos ainda o nú-
mero de prefeituras agora
sob controle do PSB apenas
no Nordeste, o total chega a
112, ou seja, 77,2% do total.
O PSB é o partido mais nor-
destino da esquerda, e, no
Nordeste, seguramente pa-
rece hoje mais forte do que o
PT, que obteve apenas 10
prefeituras em toda a re-
gião. Apenas para continu-
ar a comparação, oPDT che-
gou a 62 prefeituras em todo
o Nordeste. De certo modo,
oPSB é a outra face do PFL
no Nordeste.

Essa posição mais locali-
zada do PSB pode ser vista
também na distribuição re-
gional de seus votos. Cerca
de 49% do total dos votos
obtidos pela legenda podem
ser encontrados nos Esta-
dos do Nordeste, outros
42%, em Minas Gerais, con-
siderando a votação obtida
por Célio de Castro em Belo
Horizonte (Folha de S. Pau-
lo, 17/11/96). A concentra-
ção de votos reforça a hipó-
tese de uma inserção mais
nordestina do PSB. O PT,
ao contrário, espalhou sua
votação - maior do que a do
PSB - por todo o País, em-

bora a maior concentração
se dê nas regiões Sul e Su-
deste. Essa diferenciação
reforça algo que pode ser
observado à saciedade em
nossa história: o sistema
partidário, em períodos de
pluripartidarismo, nunca se
enraíza do mesmo modo
neste imenso arquipélago
que é o Brasil. E, de certo
modo, o que parece estar
ocorrendo é a galvanização
da esquerda nordestina por
uma figura emblemática e
histórica que é Miguel
Arraes, capaz de vocalizar,
com mais precisão, toda
uma tradição e uma matriz
de esquerda que o PT tem
dificuldades ideológicas em
reconhecer e representar.
Desse ponto de vista, a hi-
pótese a ser explorada é que
a tradição histórica da es-
querda, presente antes de
1964, tenha ressuscitado
com mais força no Nordes-
te, obrigando o PT a encará-
la como um interlocutor
mais forte do que parecia
nos últimos anos. Sem dú-
vida, o território da esquer-
da pode abrigar desdobra-
mentos políticos interessan-
tes, mas isso dependerá, cer-
tamente, da ação política
de suas lideranças e menos
da exposição seca de núme-
ros. Sem mencionar que o
PDT, habitante das mes-
mas paragens, conseguiu
manter uma certa estabili-
dade em relação aos resul-
tados de 1992.

Vejamos agora o caso do
PSDB, o grande derrotado
nas maiores capitais. No
caso das maiores cidades, a
legenda dos tucanos não
teve força para derrotar esta
tendência de "municipa-

lização" das disputas e o até
então desconhecido prota-
gonismo dos prefeitos. Tal
como no caso do PT. Na ver-
dade, o PSDB não perdeu
nenhuma das maiores cida-
des brasileiras pelo simples
fato de que não as controla-
va. O que existia era uma
superestimação das chan-
ces tucanas, levando-se em
conta o controle dos três
principais Estados da Fe-
deração e da Presidência
da República. Mas o PSDB
acabou entrando, nas gran-
des cidades, como um parti-
do com o mesmo estatuto
dos outros que não aquele
"empoleirado" nas prefeitu-
ras. Perdeu em função da
tendência de "continuida-
de" escolhida "downsia-
namente" pela maioria dos
eleitores, sem que isto ne-
cessariamente possa signi-
ficar um repúdio explícito
ao governo federal. Não es-
tava em jogo uma aprecia-
ção do governo federal. Se a
hipótese da municipa-
lização das eleições nas
grandes cidades está corre-
ta, o que ela significa é que
o eleitorado operou uma di-
ferenciação entre a aprecia-
ção relativa à performance
do governo federal e a opção
que achava melhor para a
cidade, considerada como
uma entidade com proble-
mas específicos e soluções
também especiais.

Sem dúvida, em Belo Ho-
rizonte e no Rio de Janeiro
os governadores saíram ar-
ranhados, tendo em vista o
empenho com que partici-
param da campanha a fa-
vor de seus candidatos. Mas
as conseqüências dessas
derrotas são mais locais e
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A derrota de
Azeredo na

Capital não
autoriza uma
leitura plebiscitària
sobre o governo
federal ou o

PSDB como
legenda

específica

Malul não
ganhou nada em
relação a 1992 e
1994, POIS
diminuiu o
número de
prefeituras sob o
controle do PPB

estaduais, não autorizando
nenhuma leitura plebis-
citária sobre o governo fe-
deral ou o PSDB como le-
genda específica. Embora
tenham levado dois candi-
datos ao segundo turno nas
três maiores cidades do
País, as lideranças tucanas,
sem dúvida alguma, esta-
rão obrigadas a reexaminar
suas estratégias nos três
Estados mais importantes
do País. De certo modo, é
como se o eleitorado esti-
vesse sabiamente estimu-
lando, a partir de agora, uma
competição de eficiência e
responsabilidade entre os
dois níveis inferiores de go-
verno nas grandes cidades,
ignorando possíveis diferen-
ças ideológicas.

Mas há sinais que devem
preocupar os tucanos. Para
uma legenda que pretende
representar o que há de mais
moderno no País, a derrota
nas três principais cidades
tem um significado que não
pode ser desprezado, mes-
mo levando em conta a tese

da "muni cipalização" das
disputas. E que o PFL e o
PPB conseguiram arrancar
do PSDB este monopólio da
palma da modernidade exa-
tamente na região mais
moderna do País. E o que
mais chama atenção: o
PSDB não perdeu a posição
para a centro-esquerda ou
para a esquerda, mas para
a centro-direita - precária
definição dos bizarros César
Maia e Luiz Paulo Conde -
ou mesmo para uma direita
mais populista, como é o
caso de Maluf, reedição re-
cauchutada do ademarismo,
presente que os paulistas
cuidaram de oferecer ao res-
to da Nação. Ainda ironica-
mente, a centro-esquerda
derrotou o PSDB na capital
considerada a mais "tradi-
cionalista" das três, ou seja,
Belo Horizonte. Aliás, nes-
ta eleição, o candidato do
PSDB - ou seus marque-
teiros - acabaram envie-
sando a campanha pela ex-
ploração de temas caros aos
conservadores e tradiciona-

listas das Minas Gerais. A
bandeira da modernidade,
quase monopólio do PSDB
até há pouco tempo, encon-
tra-se agora empunhada
também por atores políti-
cos que se desejam dife-
rentes.

Considerando ainda o
caso do PSDB, sua legenda
foi a que mais cresceu no
que se refere à conquista de
novas prefeituras, qualquer
que seja o número aceito
como válido para 1992. No-
vamente aqui se manifesta
o poder dos governadores
mais do que o fascínio de
uma legenda, considerada
isoladamente e pelas suas
virtudes próprias. Na mes-
ma toada, o PSDB aumen-
tou o número de votos obti-
dos em relação à eleição de
deputado em 1994, quando
chegou a 6.343.552 votos
(Gazeta Mercantil, 18/11196),
passando agora dos 8 mi-
lhões de votos no primeiro
turno. Com isso, o PSDB
parece ter encontrado um
novo patamar de nacionali-
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zação, apresentando-se
como o terceiro partido das
regiões Norte e Nordeste, o
segundo na Região Centro-
Oeste, o primeiro na Região
Sudeste e o quarto na Re-
gião Sul, considerando ape-
nas o número de prefeitu-
ras conquistadas. Isso pode
estar significando o seguin-
te: o PSDB consolida-se
como partido nacional, mas
não consegue se tornar par-
tido hegemônico, obrigado
a aceitar a companhia
desafiante de partidos de
centro-esquerda e centro-
direita.

O PMDB merece aten-
ção especial. E ainda a le-
genda que detém o maior
número de prefeituras. Nos
Estados controlados pelo
PMDB, os governadores fi-
zeram a maior parte das
prefeituras, com exceção do
Piauí, onde foi derrotado
pelo PFL. Ainda assim, o
PMDB foi o partido que
mais emagreceu nesta elei-
ção, não apenas perdendo
prefeituras como se mos-
trando incapaz de aumen-
tar o número de municípios
sob seu controle, mesmo
tendo em vista o aumento
de mais de mil municípios
entre uma eleição e outra.
Em relação ao PMDB, a
questão daqui para frente é
saber se essa tendência de
queda se estabilizou, san-
cionando-o como um gran-
de partido no sistema parti-
dário, ou se vai continuar
nas próximas eleições. O
fato é que o PSDB ameaça
sua posição na centro-es-
querda, e o PFL, juntamen-
te com o PPB, têm revelado
maior capacidade de arti-
culação interna e crescente

competitividade eleitoral.
Em comparação com a elei-
ção de 1994, quando obteve
cerca de 9,3 milhões de vo-
tos, a performance do
PMDB piorou agora em
1996, com 7,5 milhões de
votos arrancados no primei-
ro turno.

Vale lembrar que, em
1992,0 PMDB e o PFL con-
seguiram a vitória em mais
de 55% dos municípios bra-
sileiros. Esse percentual
baixou, agora em 1996, para
40%, com uma diferença
para menos de 16 pontos
percentuais. O maior res-
ponsável por essa diferença
é, sem dúvida, o PMDB,
embora o movimento de
queda do PFL também seja
substantivo, como se pode
ver na Tabela 3. A diferen-
ça é que o PFL consegue,
apesar disso, aumentar
seus votos em relação a
1994, quando obteve a ade-
são de cerca de 5,9 milhões
de eleitores para a Câmara
dos Deputados, e consegue
esticar sua presença até o
Rio, ameaçando superar o
seu estigma de partido tipi-
camente nordestino.

E temos finalmente o
caso do PPB de Paulo Maluf.
Por qualquer ângulo que se
observe, Maluf não ganhou
nada em relação a 1992 e a
1994, na eleição para a Câ-
mara dos Deputados. O nú-
mero de prefeituras sob con-
trole do PPB diminuiu, con-
siderando aquelas sob a ju-
risdição dos partidos que se
fundiram para organizar o
PPB. Acrescente-se o fato
de que o número de prefei-
turas do PPB diminuiu, ten-
do sido aumentado o núme-
ro de municípios no Brasil.

Na verdade, a visibilidade
oferecida pela Prefeitura de
São Paulo e a vitória de Pitta
permitiram a Maluf explo-
rar, politicamente, a per-
plexidade do PSDB, derro-
tado nas maiores cidades;
do PMDB, que diminuiu
consideravelmente; do PT,
encerrado na fortaleza de
Porto Alegre; e no esperto
low profile do PFL, que só
pode comemorar a surpre-
sa do Rio de Janeiro.

Uma análise inicial dos
números disponíveis e rela-
tivos às últimas eleições não
permite a sanção da maior
parte das conclusões veicu-
ladas pelos grandes jornais
do País, nem a certificação
de vitórias de A ou B. Al-
guns processos são claros,
como a manutenção da ten-
dência de emagrecimento do
PMDB, a regionalização do
PSB, a derrota da maioria
dos governadores, a
municipalização das elei-
ções nas grandes cidades.
Outros esperam confirma-
ção nas próximas eleições.
De modo geral, no entanto,
é possível retirar algumas
conclusões relativas ao sis-
tema partidário como um
todo, tendo em vista os re-
sultados saídos das urnas:

(a) as eleições municipais
redistribuíram a posição
relativa dos principais par-
tidos, com o sistema reve-
lando um maior equilíbrio
entre eles e o afastamento
da possibilidade de um
eventual partido hege-
mônico. Em termos mais
técnicos, as eleições aumen-
taram o grau de com-
petitividade do sistema par-
tidário;

(b) esses resultados po-
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A figura
histórica e
emblemática de
Miguel Arraes
impulsiona o
PSB no
Nordeste do
Pais, onde
controla 112
prefeituras

O PSDB de
Fernando
Henrique
consolida-se
como partido
nacional, mas
não consegue
se tornar partido
hegemônico
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dem estar traduzindo um
sinal de estabilização do sis-
tema partidário, embora se
possa verificar um movi-
mento relativamente impor-
tante de mudança de posi-
ções no seu interior, com o
destaque para seis a oito
partidos principais;

(c) se essas duas conclu-
sões possuem alguma
plausibilidade, os resulta-
dos eleitorais podem estar
criando a oportunidade para
um outro tipo de iniciativa
política: a de usar a enge-
nharia institucional para
estabilizar de vez o sistema
partidário - nos limites aci-
ma mencionados - com a
introdução do chamado voto
distrital misto, da cláusula
de barreira, da fidelidade
partidária e assim por di-
ante. O maior equilíbrio já
revelado entre os principais
partidos, no que se refere
aos resultados eleitorais de
base local, pode ser visto
como background para a
adoção mais fácil e rápida

de um sistema que prevê
esta vincul ação estreita en-
tre cadeiras na Câmara dos
Deputados e disputa local.

Em termos de futuro,
uma das grandes indaga-
ções nascidas desta eleição
é aquela relativa à perma-
nência da aliança de centro
no plano federal, materiali-
zada na ação coordenada
do PSDB e do PFL. Sem
dúvida, embora não possa
celebrar uma estonteante
performance, oPFL acabou
tendo reafirmado um papel
central na aliança de po-
der. E que a movimentação
de Maluf abre para ele al-
ternativas distintas e po-
derosas. Pode ameaçar
Fernando Henrique e o
PSDB com a adesão - ou a
complacência - ao jogo de
Maluf, inviabilizando a
emenda da reeleição e or-
ganizando uma alternati-
va de direita nas próximas
eleições presidenciais, ou
pode ainda apertar o cerco
a Fernando Henrique

apresentando-se como
interlocutor capaz de con-
ter e controlar Paulo
Maluf. Seu cacife pura-
mente político parece ter
aumentado, apesar do
emagrecimento numérico
a que foi submetido nas
últimas eleições munici-
pais. Por outro lado, uma
eventual aliança de direi-
ta - PPB e PFL - poderia
ser a senha para um
esgarçamento ideológico
do conflito político, obri-
gando o PSDB a dirigir-se
de modo resoluto para a
esquerda. Nesse caso, o
centro estaria destruído, e
a questão da própria esta-
bilidade reposta. O PFL
não parece disposto a se
arriscar tanto, o que favo-
rece a posição do PSDB. O
centro se mantendo coor-
denado, as outras alterna-
tivas terão que se desdo-
brar para viabi-lizar solu-
ções distintas. Mas isso é
matéria para ação políti-
ca e para o futuro.
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ENTREVISTA

Domingos Giro letti

CENÁRIOS POLÍTICOS PARA 1997
O ranking partidário no pós-eleitoral não revelou nenhuma grande
surpresa para os analistas políticos, mas abriu uma fresta no cenário
político que vem sendo arquitetado por FHC, sinalizando o surgimento
de uma primeira reação organizada contra o seu projeto neoliberal

resultado das eleições municipais de 1996 delineou um novo quadro
•	político, que se assemelha a um caleidoscópio. Dependendo do ângulo

de observação, o analista poderá enxergar diferentes vencedores. E
assim, a cada giro do caleidoscópio, o ranking partidário ganhará nova
forma. O cientista político Antônio Domingos Giroletti, professor do

Departamento de Ciência Política da IJFMG, entende que apenas um nome pode se
considerar vencedor nesse jogo: o do presidente Fernando Henrique Cardoso, que,
pelas alianças que o sustentam em Brasília e pela sua posição de neutralidade, com

uma única exceção, em São Paulo, pôde
cantar vitória em quase todos os Esta-
dos, reinando sozinho no pódio dos
vencedores.

Ç

Mas, se o presidente saiu fortaleci-
do desse embate, a batalha campal
deixou sinais claros de que existe um
movimento, ainda disforme e sem ca-

- ' minho rigorosamente traçado, mas com
um norte definido, que se contrapõe ao
projeto político que Fernando Henrique
Cardoso tenta consolidar na sua ges-
tão no Palácio da Alvorada. E Belo

1 Horizonte, ao reunir forças heterogê-
neas em torno de um nome de consen-
so, elegendo Célio de Castro para a

3	 -	 prefeitura, foi  exemplo mais claro de
que está surgindo no País um projeto

-	 .	alternativo ao neoliberalismo vigente.
-.	 v.•	Nesta entrevista, DomingosIA

Giroletti, que atualmente ocupa a As-
-. sessoria para Assuntos Institucionais

da Reitoria e a Coordenadoria de Coo-
peração Internacional daUFMG,ana-

,1	 lisa as diversas possibilidades desse
--	 quadro político.
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Revista do Legislativo - O resulta-
do das eleições municipais de ou-
tubro passado alterou a relação
de forças entre os governadores e o
presidente Fernando Henrique
Cardoso?

Domingos Giroletti -Nessas elei-
ções há um dado curioso. Todo
mundo está se sentindo vence-
dor, seja pelas alianças feitas
durante a campanha ou pela
multiplicidade de critérios que se
pode ter para determinar quem é
o vencedor. Se olharmos pelo nú-
mero total de votos que cada par-
tido recebeu no Brasil, teríamos
alguns vencedores. Se olharmos
pelo número de prefeituras con-
quistadas no Estado ou pela im-
portância de cada uma delas, te-
ríamos outros ganhadores. Mas,
certamente, nem todos são vence-
dores da mesma maneira. O PPB
cantou vitória por ter recebido 6,7
milhões de votos em São Paulo e
conquistado outras duas capitais
- Palmas e Florianópolis. O PFL,
antes um partido nordestino, ven-
ceu no Rio de Janeiro, em Recife,
em Salvador e no Amapá, criando
uma base no Centro-Sul, com
raízes mais profundas em Minas
Gerais e em São Paulo, podendo,
assim, ser também apontado como
um grande vencedor. O PMDB,
por outro lado, continua sendo o
partido que fez o maior número
de prefeituras no Brasil. Apesar
de ter perdido cidades importan-
tes, continua sendo o partido
majoritário e a segunda força em
Minas Gerais, onde, em alianças,
ganhou na Capital, em Juiz de
Fora e em outras cidades de peso.
Mas, se compararmos com o nú-
mero de prefeituras que o PMDB
tinha antes, ele acabou perdendo.
O mesmo ocorreu com o PFL, em
Minas Gerais. No âmbito do Es-
tado, o PSDB foi o partido que
teve crescimento inquestionável,

fazendo mais de 200 prefeituras.
Mas se lembrarmos que ele tem o
governo do Estado e perdeu a Ca-
pital e as maiores prefeituras de
Minas, sua vitória pode ser tam-
bém discutida. Além disso, seu
crescimento foi mais em direção
aos pequenos municípios, os cha-
mados grotões, onde já há uma
tradição governista que se repete.
Foi assim com a Arena, o PDS, o
PMDB e, hoje, com o PSDB.

RL - Mas a eleição mexeu com o
poder dos governadores?
Giroletti - Sim. É claro que, quando
se trata do prestígio dos governa-
dores, o fato de vencerem nas gran -
des capitais e nas maiores cida-
des pesa eleitoralmente mais do
que ganhar em um número ex-
pressivo de pequenos municípios.
Nesse sentido, a derrota do PSDB
em São Paulo, em Belo Horizonte
e no Rio de Janeiro significou uma
perda para o partido, enfraque-
cendo os governadores no embate
com o governo federal, e, indireta-
mente, enfraquecendo o próprio
presidente. Mas, como Fernando
Henrique teve o apoio de vários
partidos, ele pode se considerar
um vencedor. Onde o PFL e o
PSDB foram vitoriosos, Fernando
Henrique se sente vencedor e é
assim com os outros partidos que
o apóiam. Por isso é que, nesse
jogo, há mais vencedores do que
perdedores.

RL - Fernando Henrique foi pre-
servado nessa disputa?
Giroletti - É, ficou nacionalmente
respaldado. Correu pouco risco e,
sob um certo ângulo, aparece como
o grande vencedor.

RL - O seu projeto político ficou
fortalecido?
Giroletti - Bem, pelo menos do
ponto de vista dos partidos alia-

"O PSDB teve
um crescimento
inquestionável

em Minas
Gerais, mas
perdeu na

Capital e nos
maiores

municípios do
Estado e, por

isso, sua vitória
pode ser

questionada"

REVISTA DO LEGISLATIVO 27



CENÁRIOS POLÍTICOS PARA 1997

dos, o presidente sai vitorioso.
Fernando Henrique, na verdade,
só tem uma grande derrota, por
causa do apoio explícito que deu
ao senador José Serra, em São
Paulo. No mais ele ficou como
camaleão, preservou-se. Foi mais
inteligente que o governador do
Estado, que se envolveu bastante
na candidatura de Amilcar
Martins, que saiu derrotado, ar-
ranhando um pouco a liderança
de Eduardo Azeredo.

RL - Mesmo pressionado, o presi-
dente não se comprometeu com a
candidatura do PSDB, em Belo
Horizonte.
GiroIett - E ficou também dividido
em Juiz de Fora, mantendo-se
distante, para não invadir áreas
de amigos e apoiadores do PFL e
circuitos de influência de Itamar
Franco. Ele não pôs em jogo sua
liderança. Nem pessoal, nem po-
lítica, nem presidencial.

RL -Apostura de EduardoAzeredo
não combinou muito com a tradi-
ção da política mineira...
Giroetti - Talvez o que fuja à tra-
dição da política mineira não é
que o Palácio da Liberdade não
se tenha mantido neutro nas
eleições. O inusitado foi o
envolvimento tão direto de
Azeredo, principalmente na Ca-
pital. Tanto é verdade que o ex-
governador Hélio Garcia chamou
a atenção do governador e ele não
apareceu no segundo turno. Mas
houve um envolvimento muito
grande, e a derrota terminou
conspurcando a sua imagem. A
derrota do PSDB na Capital, ape-
sar de sua expressiva vitória no
Estado, retirou ainda um pouco
do prestígio do governador em face
do presidente da República.

RL - A derrota do PSDB nas princi-
pais cidades dos maiores Estados

dilui um pouco a pressão que seus
governadores vinham fazendo
junto à Presidência da Repú-
blica?
GroIett - Sim, mas o grande pro-
jeto político do presidente, que é o
da reeleição, não foi arranhado,
não ficou comprometido pelos re-
sultados eleitorais. Fernando
Henrique saiu fortalecido para
colocar o seu projeto como
pritoritário, atropelando todos os
outros projetos que estavam no
Congresso, de reforma constitu-
cional, como o da reforma do Es-
tado e da reforma previdenciária.
Mas o mais gritante nessa maté-
ria da reeleição não é a alteração
do dispositivo constitucional, e,
sim, a permissão da reeleição para
o atual presidente.

RL - É uma carta de fiança para
o presidente?
GiroIett - É uma manobra eleito-
ral conservadora, para tornar
irreversível as transformações de
cunho constitucional e estrutu-
ral, para tornar irreversível o pro-
jeto neoliberal no País.

RL - Se a proposta da reeleição
não beneficiasse os atuais ocu-
pantes de cargos eletivos no Exe-
cutivo, seria diferente?
Giroletti - Sim, porque estaríamos
tratando de um projeto de refor-
ma política, que é fundamental
ao País. Mas, da forma como está,
interessa mais a reeleição do pre-
sidente para perpetuar no poder
um determinado projeto político.
Podemos ter uma dimensão mais
exata disso tudo, se imaginarmos
o que estaria acontecendo se o
presidente do Brasil fosse Lula
ou Brizola. Se fosse um deles, a
proposta da reeleição, com a per-
missão para o atual mandatário
do País reeleger-se, seria um es-
cândalo. Haveria uma gritaria
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nacional. Hoje, como a presidên-
cia de Fernando Henrique está
bem legitimada politicamente, si-
lencia-se de uma forma hipócrita
sobre a alteração das regras fun-
damentais do jogo, que são a for-
ma de substituição do poder e a
alternância no poder. A mudança
das regras com esse caráter
particularista, a reeleição de um
presidente para implementar de-
terminado projeto político, pode
romper o pacto ético que dá fun-
damento à própria existência do
Estado e de um regime democrá-
tico. Mexer nisso é de uma gravi-
dade muito grande e com efeitos
imprevisíveis.

RL - Quais seriam os riscos?
Giroetti - O primeiro risco é de
paralisia geral do governo FHC.
Ao destacar a reeleição como obje-
tivo prioritário, o governo
Fernando Henrique ficou prati-
camente paralisado. Paralisou
antes de completar dois anos de
mandato. Segundo risco: aprova-
da a reeleição, o governo vai con-
tinuar paralisado, porque não
sabe se Fernando Henrique se
reelege. Outro aspecto extrema-
mente grave é que começam a
condicionar a reeleição de
Fernando Henrique à continui-
dade do projeto de estabilidade
econômica e à retomada do cresci-
mento. Até a comunidade inter-
nacional está sendo envolvida
nesse processo.

RL - Como isso acontece?
Giroletti - A ameaça que fazem
circular é a de que, se Fernando
Henrique perder as eleições, a
comunidade internacional pode-
rá desestabilizar economicamen-
te o Brasil, como fez com o México,
retirando investimentos. E tem
outras conseqüências. Ao colocar
o projeto de reeleição em primeiro
plano, e as outras necessidades

em segundo plano, o que o gover-
no faz? De imediato, joga para
escanteio a extrema direita, o PPB
que apóia Maluf. Descarta o
empresariado nacional, que, di-
ante da globalização, está per-
dendo terreno na economia e,
ainda, o pessoal ligado ao campo,
que também está sendo desca-
pitalizado pela falta de uma polí-
tica agrícola e pelos juros altos.
Com isso, deixa-se de lado as for-
ças mais nacionalistas, as forças
que hoje defendem a manutenção
da Vale do Rio Doce, ligadas ao
Aureliano Chaves, ao PFL de
Minas, ao Francelino Pereira, aos
militares nacionalistas, ao Itamar
Franco, ao trabalhismo histórico
do PDT, ao trabalhismo moderno
do PT e às correntes socialistas e
comunistas. Nesse sentido, é uma
manobra eleitoral, porque, ao
permitir que Fernando Henrique
seja de novo candidato, ele sai
com um grande favoritismo, que
exclui os projetos alternativos re-
presentados por partidos políti-
cos ou por lideranças nacionais,
sejam de direita ou de esquerda.

RL - Vamos abrir um parêntese
aqui. O senhor diz que a reeleição
virá garantir sobrevida ao proje-
to neoliberal. O neoliberalisnio
apareceu no Brasil com Coilor,
que falava em ficar 20 anos no
poder. Depois, no intervalo do
Itamar, a reeleição apareceu como
balão de ensaio e agora retorna.
Nesse aspecto, o projeto político
de FHC é uma continuidade do
projeto Colior?
Giroletti Sem dúvida. E a opção
pela globalização tem sido uma
das causas da retração da nossa
indústria. Setores da indústria,
como o de autopeças, passaram
ao controle do capital estrangei-
ro. A privatização tem também
transferido, para mãos estran-
geiras, o controle das nossas em-
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presas. O próprio plano de estabi-
lização é um plano recessivo. A
sobrevalorização do real tem difi-
cultado as exportações. O Brasil
perdeu ao abrir a sua economia,
contrariando a expectativa ingê-
nua de Coilor. Abrimo-nos para o
mercado internacional, mas os
outros países continuaram fe-
chados para os nossos produtos.
Abrimos o País unilateralmente
à importação, reduzindo o empre-
go, o trabalho e a atividade econô-
mica.

RL - É possível dar uma paterni-
dade a esse projeto neoliberal, ou
o engajamento é uma imposição
da comunidade internacional, sob
pena de estarmos fora do jogo?
GroIetti - Sim, a globalização e a
regionalização são fenômenos
mais ou menos inevitáveis. Mas
seus efeitos continuam dependen-
do da política econômica de cada
país. A opção do Brasil com os
dois fernandos significou uma
abertura unilateral do mercado
brasileiro para as empresas in-
ternacionais e, sobretudo, para a
importação, comprometendo o
nível de atividade econômica das
empresas, o emprego e o controle
do capital nacional sobre a nossa
economia. Países como os Esta-
dos Unidos sobretaxam os nossos
produtos, impõem cotas, e nós
não fazemos nada disso. Só a in-
dústria têxtil, depois de muito
desempregar, foi agora socorrida.
A sobrevalorização do real permi-
tiu ainda que modernizássemos
abruptamente o parque industri-
al, mas aumentando mais o de-
semprego no País. E essa taxa
tende a continuar crescendo, por-
que os Estados, pela primeira vez,
estão também desempregando. A
política de privatização desem-
prega, e as empresas públicas,
que têm também uma função soei-

ad, perdem esse compromisso e
demitem em massa, durante o
processo de privatização. Por que
hoje há praticamente uma alian-
ça de Norte a Sul em defesa da
Vale? Porque a defesa da Vale
significa mais emprego e
descentralização dos investimen-
tos. A empresa tem sido, tradi-
cionalmente, um braço do Estado
para fazer investimento nas re-
giões menos produtivas, mais po-
bres, garantindo um maior fluxo
de renda na economia nacional. A
privatização vai levar ao corte de
gastos, de investimentos não-pro-
dutivos, à redução de emprego e à
centralização administrativa,
com concentração, na sede da
empresa, do capital gerado nas
unidades. Ao invés do desenvol-
vimento sustentado, auto-susten-
tado, estaremos promovendo con-
centração de riqueza. A estabili-
zação econômica permitiu o aces-
so da população ao consumo de
bens, mas não alterou a distri-
buição de renda, nem da terra,
nem da propriedade urbana, nem
do controle do sistema produtivo.
Vivemos ainda num sistema pro-
dutivo dos chamados bens das
raízes, extremamente concentra-
do. O plano de estabilização não
reverteu a tendência da concen-
tração de renda.

RL - Podemos dizer que é o fim do
Estado do bem-estar social?
Giroletti - O neoliberalismo se pro-
põe à defesa do mercado e do
Estado mínimo. E, nesse sentido,
contra o Estado keynesiano. Mas,
no Brasil, o desenvolvimento foi
liderado pelo Estado, porque a
poupança privada não era sufici-
ente. Os investimentos em infra-
estrutura - transporte, siderur-
gia, indústria de base - foram
feitos pelo Estado, que foi o pou-
pador, o planejador e o executor.
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Já o neoliberalismo é contra o
Estado intervencionista, contra o
Estado socialista - que é o
intervencionismo ao extremo -,
contra o Estado keyTlesiano, do
bem-estar social, e os Estados
desenvolvi mentistas. No libera-
lismo, o Estado só cumpre fun-
ções políticas, e concebe-se que
ele invista apenas em áreas como
educação e saúde, por exemplo.
Ocorre que a redução ao Estado
mínimo não pode ser imple-
mentada da maneira como vem
sendo feita, sem que haja
seletividade. De quais setores o
Estado pode sair e onde sua pre-
sença continua sendo vital ou
onde, eventualmente, o Estado
deve intervir mais para corrigir
distorções, tanto de natureza so-
cial, quanto de natureza econô-
mica?

RL - Está faltando pensar o Esta-
do brasileiro sem a dependência
de modelos como do México, Chi-
le; pensar o Brasil por ele mesmo,
dentro dessa política da
internacionalização?
Giroletti - Freqüentemente o Bra-
sil é comparado com o México,
com a Argentina, com o Chile,
com os Tigres Asiáticos. Em ou-
tros momentos, é confrontado com
a China, com a índia. Eu tenho a
convicção de que deveríamos fa-
zer uma releitura da teoria da
dependência, abordada num dos
livros do sociólogo Fernando
Henrique Cardoso. Essa tese foi
entendida pela esquerda e pelos
setores nacionalistas como se fos-
se uma denúncia do desenvolvi-
mento dependente e associado ao
capital internacional, quando, na
verdade, Fernando Henrique es-
tava mostrando o desenvolvimen-
to dependente e associado como
modelo de desenvolvimento bra-
sileiro. A opção pela globalização

reafirma, assim, a tese que FHC
sempre defendeu. Para justificar
isso, comparam o Brasil com es-
ses países. Por quê? Da mesma
maneira que se tinha a manipu-
lação das estatísticas, numa cer-
ta época, para se defender a polí-
tica governamental, hoje se ma-
nipula modelos para justificar as
opções econômicas e políticas que
o governo faz.

RL - Quer dizer que a frase mais
adequada para FHC não seria
«esqueçam tudo que eu disse", mas
"releiam tudo que escrevi"?
Giroletti - "Façam uma
reinterpretação", porque, na ver-
dade, ele sempre propôs, como
modelo de desenvolvimento, um
modelo dependente e associado.
Ele foi mal lido pela esquerda.

RL - O governo Fernando
Henrique teve início com uma
agenda política consensual em
termos de prioridade e de temas,
como a reforma do Estado e a
reforma da Previdência. A que o
senhor atribui essa mudança de
foco, priorizando a reeleição, que
é um tema mais polêmico? O que
mudou?
Giroletti - Tradicionalmente, há
uma certa competição no regime
presidencialista entre os poderes
Legislativo e Executivo. Nos Es-
tados Unidos, essa competição
funciona como balanço de contro-
le do poder. O que acontece no
Brasil é diferente. Estamos as-
sistindo à paralisação do Poder
Legislativo diante do Executivo,
pela quantidade de medidas
provisórias e pela opção do gover-
no de enviar ao Congresso proje-
tos de reforma constitucional.
Hoje, o Congresso Nacional per-
deu a iniciativa de apresentar
projetos legislativos. Não conse-
gue fazer mais nada. Aqui, de
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novo, a crítica é dirigida à opção
de Fernando Henrique, por ter
escolhido o caminho da reforma
constitucional e não da lei ordi-
nária. A reforma da Previdência
deveria ter sido tomada por lei
ordinária. A reforma do Estado
poderia ser tomada por lei ordi-
nária. A implementação da auto-
nomia universitária em São Pau-
lo, por exemplo, foi feita por de-
creto, pelo governador Orestes
Quércia. No País, tem que ser
feita por reforma constitucional,
que exige quórum qualificado,
dando origem à paralisia do Con-
gresso e à própria paralisia do
Executivo, que não tem tempo
hábil para processar toda a en-
xurrada de legislação por medi-
das provisórias. E Fernando
Henrique joga com o fato de que
esse quadro é de responsabilida-
de do Congresso. Ele escolheu,
propositadamente, o caminho
mais difícil, que está levando ao
desprestígio do Congresso, por-
que a população acha que é o
Congresso que não vota e não
trabalha. Mas, ao mesmo tempo,
ele provocou a paralisia do seu
próprio governo porque, sem a
aprovação das medidas, não há
como governar. Só que ele trans-
fere a sua incompetência para o
Congresso Nacional.

RL Mas ele mobiliza o Congresso
Nacional quando o assunto é de
seu interesse.
Giroletti - Sim, mas aí nós vemos
o seguinte: tanto os projetos das
medidas provisórias como os da
reforma constitucional não são
tão importantes assim quando se
trata de aprovar o projeto da re-
eleição. Na verdade, a reeleição
antecipa as eleições em dois anos
e, praticamente, desqualifica da
competição todas as outras for-
ças políticas. E uma manobra par-
lamentar e palaciana, legitima-

da pelo Congresso, que tem auto-
ridade para reformar a Consti-
tuição. Mas isso mexe com uma
coisa extremamente grave que é
a estrutura do poder, as regras da
sucessão, o equilíbrio ético que
sustenta uma estrutura de poder
desigual, mas que tem de apare-
cer socialmente comojusta e legí-
tima e nunca parecer iníqua, como
uma manobra a serviço de pes-
soas e a serviço do grupo
palaciano. Passada a reeleição, a
minha previsão é a de que os
efeitos sociais perversos, tanto do
plano de estabilização quanto no
plano da globalização, vão conti-
nuar crescendo.

RL - Não há como resolver esse
impasse?
Giroletti Podemos ter uma solu-
ção eleitoral, e Belo Horizonte
deu um exemplo interessante.
Belo Horizonte pode se tornar um
laboratório nacional porque aqui
nós tivemos uma experiência elei-
toral extremamente significati-
va, única no Brasil. Nós conse-
guimos isolar politicamente, elei-
toralmente, o candidato do PSDB,
que foi o único candidato que do
primeiro para o segundo turno
perdeu voto no Brasil. E conse-
guimos reunir ao redor do candi-
dato Célio de Castro todas as for-
ças políticas que se opunham ao
projeto neoliberal. A quantidade
de votos que Célio recebeu trans-
cende a capacidade dos partidos
que o apoiaram e transcende até
o carisma do próprio candidato.
Nesse sentido, Belo Horizonte si-
naliza o que poderá acontecer em
termos eleitorais, caso passe a
medida da reeleição. A sociedade
também reage com instinto de
preservação. A manobra eleito-
ral da reeleição pode ser um tiro
pela culatra, se provocar o
surgimento de um candidatouni-

"Belo Horizonte
pode se

tornar um
laboratório

nacional
porque
aqui nós

tivemos uma
experiência

eleitoral
extremamente
significativa,

única no
Brasil"

32 REVISTA DO LEGISLATIVO



CENÁRIOS POLÍTICOS PARA 1997

tário que expresse todas as forças
políticas contrárias ao projeto
neoliberal. A eleição presidencial
poderá ser transformada em elei-
ção plebiscitária, da oposição da
sociedade contra o regime civil de
um grupo que representa um de-
terminado projeto político e que
queira se perpetuar no poder. Esta
seria, na minha análise um pouco
otimista, a possibilidade de ação
das forças de oposição ao projeto
neoliberal. Se nós olharmos a ali-
ança que está se estruturando
nacionalmente contra a priva-
tização da Vale do Rio Doce ou
eventualmente a favor da
privatização, mas com a pulveri-
zação das ações da Vale, dela tam-
bém pode surgir um processo de
aliança política das mais diver-
sas cores, do ponto de vista do
arco-íris ideológico, que sinaliza
para um projeto de defesa da eco-
nomia nacional, de defesa do
subsolo, de defesa do emprego e
de uma visão estratégica de se
criar um projeto de desenvolvi-
mento contrariamente ao projeto
neoliberal globalizante. Aí vale a
pena perguntar: crescimento eco-
nômico, desenvolvimento, para
quê e para quem? Tem sentido
promovermos um desenvolvimen-
to auto-sustentado, que preserve
a natureza e que crie melhores
condições de vida? Nesses mo-
mentos é que a sociedade pode
reagir com instinto de defesa;
nesses momentos, a sociedade
tem sido mais lúcida que os polí-
ticos.

RL Quem representaria melhor,
no País, o projeto neoliberal?
Giroletu Eu digo o seguinte:
Fernando Henrique tem sido mais
realista que o rei. Tem sido mais
realista na promoção do projeto
neoliberal que o próprio PFL, do
que o próprio PTB. Fernando

Henrique tem sido instrumento
do PFL para implementar o pro-
jeto neoliberail. Governo nenhum
deixou de dar, por exemplo, au-
mento para o funcionalismo. Go-
verno nenhum desrespeitou os
limites da importância de uma
universidade pública federal. Ele
não tem respeito nenhum pela
universidade pública. Governo
nenhum levou a política das
privatizações às últimas conse-
qüências, como no caso da Vale do
Rio Doce, uma empresa eficiente
e dona do subsolo nacional. O
projeto da globalização tem aber-
to escancaradamente questões
vitais relacionadas à segurança
nacional, à continuidade de uma
nacionalidade, como país in-
dependente, e até à questão das
aspirações legítimas do Brasil de
ser um país desenvolvido. Nes-
se sentido, Fernando Henrique
tem sido muito mais realista,
muito mais ousado do que o PFL
teria sido na condução desse go-
verno.

RI - E quem representaria um
projeto alternativo?
Giroetti - Esse é o outro lado da
moeda, e nós não temos um proje-
to alternativo ao projeto
neoliberal. Essa é a debilidade da
esquerda, dos setores trabalhis-
tas, dos setores de centro e dos
setores mais à direita. Mas é pos-
sível que se forme uma aliança
heterogênea, como foi o próprio
PMDB e, antes, o MDB. E possí-
vel aliar forças conservadoras e
até a extrema esquerda em defe-
sa de um projeto nacional, de uma
economia nacional, de uma re-
partição mais justa do progresso
econômico, em defesa do empre-
go, do trabalho, da ética na políti-
ca, enfim, todos esses movimen-
tos que estão sendo conduzidos
parceladamente por essa socie-
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dade. Eles podem ser, numa
grande engenharia de habilida-
de política, articulados para ca-
nalizar o nome de um ou dois
candidatos que possam expres-
sar a bandeira multicolorida dos
vários segmentos das forças so-
ciais que hoje estão desunidas e
desalojadas do poder.

RL - A questão da Vale pode ser
emblemática a esse respeito?
Giroletti - A defesa da Vale pode
ser mais um dos embriões para
somar na construção dessa en-
genharia política nacional, para
criar uma alternativa de poder a
Fernando Henrique e ao projeto
neoliberal. A eleição do Célio de
Castro também teve esse cará-
ter emblemático. E por isso que
insisto que Belo Horizonte pode-
rá ser olhada como um laborató-
rio, onde foi gerada essa nova
reengenharia política unitária.
Como, num certo sentido, o
Tan credo representou, num dado
momento, a bandeira unificadora
de todas as forças contra o regi-
me militar. Pode ser que a res-
posta venha de Minas Gerais, de
novo.

RL - Não faltam lideranças para
dar um rosto a essa alternativa?
Giroletti Podemos especular.
Há lideranças regionais como
Maluf e o governador Mário Co-
vas, em São Paulo, lideranças
ligadas ao PT no Rio Grande do
Sul, lideranças expressivas como
Jaime Lerner, em Curitiba, o
Célio de Castro, o ex-presidente
Itamar Franco, lideranças como
Brizola, Miguel Arraes, o Lula, o
Zé Dirceu, e todos os movimen-
tos da sociedade civil ligados à
Igreja Católica, os movimentos
da ética na política, movimentos
nas áreas militares. Temos vári-
os exemplos que podem sinali-
zar para esse projeto vitorioso
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da reeleição, como podem si-
nalizar para uma derrota de
Fernando Henrique, mesmo que
passe a reeleição, o que signi-
fica a derrota do projeto neoli-
beral.

RL - Teríamos então dois cenári-
os para 1997: o da vitória da
reeleição e o do surgimento desse
movimento de oposição.
Giroletti -- O favoritismo de
Fernando Henrique é de tal or-
dem que pode levar, ainda no
primeiro turno, ao surgimento
de uma candidatura unitária.

RL - Mas, ainda que aprovada,
a reeleição de Fernando
Henrique não está assegurada.
E só uma possibilidade.

Giroletti - Não. A tese da ree-
leição levou à paralisia do gover-
no Fernando Henrique e a incer-
teza da sua reeleição mantém a
paralisia. Na verdade, o gover-
no Fernando Henrique acabou
em 96. Nenhuma grande deci-
são vai ser tomada, em nível
nacional, pelo governo. E tudo
estará sujeito à aprovação da
medida da reeleição e, depois, à
própria eleição presidencial.

RL Como ficarão as outras
questões, as reformas política,
eleitoral e partidária, e a ques-
tão da Previdência?
Giroletti Essas reformas são
necessárias, mas sobretudo as
reformas políticas ficam
maquiadas, porque, na agenda
política, elas não estavam se-
querem discussão. Era um tema
para ser tratado a partir deste
ano, de 1997. Agora, a discussão
de uma reforma política estará
afetada pela questão da reelei-
ção. Não se discute com neutra-
lidade as regras; mudam-se as
regras em função de pessoas e
de grupos.
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DÍVIDA PÚBLICA

O saneamento das finanças públicas desperta polêmica em qualquer auditório,
tanto pela complexidade dos seus números quanto pela diversidade de
formas que podem ser adotadas para realizá-lo, mas um consenso existe: não
há outro caminho para o Estado sem um drástico ajuste de suas contas

RADIOGRAFIA DE UMA NEGOCIAÇÃO
Poder Executivo enca-
minhou à Assembléia
Legislativa pedido de
autorização para que

o Estado possa contratar com a
União empréstimo no valor de R$ 9
bilhões, destinado ao
refinanciamento da dívida pública
estadual, em especial da dívida
mobiliária.

Esse refinanciamento ensejaria
ao Estado refinanciar com 30 anos
de prazo 80% do estoque da dívida,
com juros de 6% ao ano e correção
pelo índice Geral de Preços - Dis-
ponibilidade Interna, da Funda-
ção Getúlio Vargas. Os demais 2017c
seriam pagos pela entrega por par-
te do Estado à União de ativos
equivalentes, compreendendo o
Credireal, o Bemge, a Ceasa e a
Casemg, que seriam privatizados
pelo BNDES de comum acordo com
o Estado.

Essa renegociação representa
um grande avanço no saneamento
das finanças públicas porque, além
de reduzir o estoque da dívida, man-
tém o controle de seu crescimento
em razão da mudança do indexador,

que deixa de ser a taxa média diá-
ria de juros do mercado financeiro
e passa a ser o IGP—DI. Adicional-
mente, proporciona um impulso no
processo de privatização, permi-
tindo simultaneamente um abati-
mento no estoque da dívida, pelo
pagamento de 20%.

Atualmente, a dívida mobi-liária
interna do Estado é composta de

Letras Financeiras do
Tesouro Estadual, que
pagam a média das ta-
xas de juros praticadas
diariamente no merca-
do financeiro. Como a
tônica da política eco-
nômica e monetária do
governo federal, tanto
do Plano Real como de

outros planos anteriores, tem sido
uma taxa de juros real bastante
elevada, e como o Tesouro estadual

vem rolando a dívida em um nível
de 100%, o estoque dessa dívida
sofre um crescimento vegetativo
acima dos níveis da inflação, ou
seja, a dívida mobiliária cresce
mesmo sem a realização de novas
operações de crédito, apenas em
função do elevado nível das taxas
de juros, que eram agregados ao
principal.

A fixação da taxa de juros em
um nível razoável, de 6% ao ano, e
o início de uma efetiva amortização
permitirão, ao longo do tempo, o
equacionamento dessa modalida-
de de endividamento.

O refinanciamento da dívida
mobiliária, se por um lado
equaciona para o Estado o seu
maior problema de endivi-damento,
está longe de resolverem definitivo
a crise financeira que Minas Ge-
rais ora vive, a exemplo da maioria

Paulo Roberto de Paula
• Ex-superintendente do Tesouro da Secretaria de

Estado da Fazenda (1987/91)

• Consultor da PR Paula Consultores Associados

QUADRO 1
ESTADO DE MINAS GERAIS

Serviço da Dívida Líquido X Receita Corrente Líquida
Ano	Serviço	Rec. Corrente	(A)/(B)

Líquido (A)	Líquida (B)	%
1991	439.085	5.003.076	8,78
1992	370.134	4.704.239	7,87
1993	124.207	4.425.006	2,81
1994	80.713	4.977.913	1,61
1995	13.416	5.747.989	0,23

Fonte: Balanços do Estado
Valores a preços de ou1196 - IGP-O!/FGV
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dos Estados da Federação. Se o tado repetisse a sua performance é a melhor. Ressalte-se que, pelo
impacto do serviço da dívida fiscal, e as Receitas Correntes esquema proposto, o governo fede-
mobiliária é grande em termos or- Líquidas fossem idênticas às de ral subsidia parte considerável do
çarnentános, a repercussão finan- 1996, o valor líquido do refi- custo financeiro da operação,já que
ceira é mínima, já que essa modali- nanciamento seria de R$ 7 bilhões, captará recursos a custo de merca-
dade de endividamento vem sendo após deduzidos os 20% correspon- do e os repassará ao Estado por
integralmente rolada.	 dentes à entrega de patrimônio IGP—DI mais 6% ao ano.

Observando-se os últimos cinco estadual. Nessa situação, o servi- O importante é que os acordos
anos, constata-se que o diferencial ço da dívida refinanciada nas con- sejam cumpridos. Nos últimos anos,
entre emissão e resgate de títulos dições especificadas seria de o governo federal já proporcionou
da dívida mobiliária, que repre- cerca de R$ 480 milhões, o que aos Estados diversas oportunida-
senta o serviço da dívida líquido, é corresponderia a 10% das receitas des de se equacionarem financeira
inexpressivo comparativamente às correntes líquidas,	 e economicamente, a saber:
receitas correntes líquidas, como	Daí, a importância de se exami-	- em 1987, através da Lei Fede-
se pode ver no Quadro 1 a seguir:	nar todo o contexto, já que a dívida ral n 7.614, o governo federal pro-

Apenas a título de exercício, existe, é reconhecida e deve ser porcionou a Estados e municípios
pressupondo-se que em 1997 o Es- paga, e a solução, se não é a ideal, "financiar o serviço da dívida inter-

QUADRO II
ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo do Resultado Operacional - Administração Direta
(Valores em R$ 1.000,00 de outubro de 1996)

Receita Corrente	Despesa Corrente	Resultado Operacional
Liquida (A) Liquida (B)	 (A) - (B) = (C)	(C) / (A)

4.486.540	 3.594.044	 892.496	19,9

5.127.986	 4.257.133	 870.852	17,0

4.562.935	 4.553.224	 9.711	 0,2

4.415.606	 3.863.345	 552.261	12,5

4.359.761	 4.602.417	 -246.656	-5,6

5.251.271	 4.744.027	 507.244	9,7

Ano
Percentual

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991
	

5.003.976
	

4.692.153
	

311.822	6,2

1992
	

4.704.239
	

4.529.445
	

174.794	3,7

1993
	

4.425.006
	

4.556.541	 -131.535	-3,0

1994
	

4.977.913
	

5.129.655	 -151.742	-3,0

1995
	

5.747.989
	

7.046.513	 -1.298.514	-22,6

FONTE: Balanços Gerais do Estado
Valores inflacionados pelas variações do IGP-Dl/FGV - Ago194 = 100
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na contratada até 30 de abril de
1987 e a suprir recursos para aten-
der, total ou parcialmente, aos
déficits correntes de exercícios an-
teriores, inclusive o de 1987", com
recursos do Tesouro Nacional;

—em 1989, aLei Federal n7.976
permitiu que os Estados e municí-
pios reflnanciassem em prazo de
20 anos, com 5 anos de carência,
"as dívidas para com o Tesouro
Nacional decorrentes do serviço da
dívida externa, bem como aquelas
oriundas de operações de antecipa-
ção de receita orçamentária reali-
zadas com o Banco do Brasil e com
bancos estaduais oficiais";

- Em 1993, a Lei Federal n
8.727 deu aos Estados e municípi-
os nova oportunidade de se acerta-
rem, "refinanciando todos os com-
promissos destes e de suas
autarquias e fundações para quais-
quer instituições federais, nova-

mente com 20 anos de prazo, e com
equalização da taxa de juros";

- em 1994, a União concluiu
negociação com os bancos interna-
cional credores de Estados e mu-
nicípios, pela qual o "governo fede-
ral assumia a dívida destes para
com a banca externa, com a condi-
ção de que a dívida seria
refinanciada em condições de cus-
tos e prazos bastante mais favo-
ráveis".

Mesmo com tudo isso, a situa-
ção chegou ao ponto de dificuldade
que ora vive o Estado de Minas
Gerais, o qual não difere das de-
mais unidades da Federação. Por
isso, é importante que se reconhe-
ça a gravidade da crise e se adotem
as medidas, ainda que duras, que
se fizerem necessárias.

A crise é institucional e tem ori-
gem no descompasso entre receitas
e despesas, estas sempre maiores

que aquelas nos últimos tempos,
descompasso esse que era masca-
rado pelas altas taxas de inflação e
que a estabilidade propiciada pelo
Plano Real externou.

O déficit existe praticamente em
todos os níveis de execução, como
se pode constatar pelo exame dos
quadros a seguir, que detalham a
performance fiscal do Estado nos
tempos recentes.

O Quadro II (ver p. 37) demons-
tra o resultado corrente do período
1985/95, ou seja, o diferencial en-
tre o que o Estado arrecada, exceto
receitas de capital, e o que gasta,
inclusive juros, exceto amortiza-
ções da dívida e investimentos.

Os dados apontam uma tendên-
cia de crescimento do déficit cor-
rente. Observa-se que os últimos
resultados positivos ocorreram em
anos em que a inflação ainda era
alta (1990 a 1992), e os custos podi-
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am ser contidos simplesmente não
se corrigindo salários de acordo com
a elevação dos preços ou se atra-
sando compromissos financeiros,
além de se gerar recursos adicio-
nais pela aplicação de disponibili-
dades de caixa em mercado finan-
ceiro. Já em 1995, com o efeito
pleno do Plano Real sobre as contas
públicas, o déficit se desnuda e sal-
ta para 22,6% das receitas cor-
rentes.

A situação de déficit corrente
significa que a máquina do Estado
não gera recursos suficientes para
sua auto-sustentação em termos
de custeio, ou seja, toda a arrecada-
ção é direcionada para pagamento
de pessoal e de despesas de manu-
tenção, com investimento zero, e
mesmo assim ainda faltam recur-
sos. Daí, pode-se concluir que as
operações de crédito e outras recei-
tas de capital têm sido direcionadas
também para pagamento de despe-

sas correntes.
Teoricamente, o ideal é que o

resultado corrente seja suficiente
para financiar os investimentos,
servindo ainda à dívida, caso essa
exista. Entretanto, o que se pode
observar é que os superávits cor-
rentes ou não existem ou são insu-
ficientes até mesmo para atender
ao serviço da dívida.

O comportamento das receitas
tem acompanhado e até mesmo
superado o desenvolvimento eco-
nômico do Estado, conforme se pode
aferir pelo gráfico (p. 37) que de-
monstra a evolução da principal
receita do Estado, o ICMS, compa-
rativamente ao PIB estadual.

Não se pode dizer o mesmo em
relação às despesas: enquanto as
receitas tiveram um crescimento
real de 28,1% no período, as despe-
sas correntes aumentaram 96,1%,
conforme se pode observar no Qua-
dro II.

O Quadro III (ver p. 38) detalha
a execução das receitas e despesas
de capital no período examinado.
Não havendo superávit corrente,
ou sendo o resultado operacional
equilibrado, os gastos de capital
seriam financiados por emprésti-
mos. Entretanto, não é o que vem
ocorrendo, pois, via de regra, as
despesas de capital excedem as re-
ceitas.

Desde 1990, a execução orça-
mentária estadual vem apresen-
tando déficit nas contas de capital,
sendo que, especificamente nesse
exercício, o excesso chegou a 178,7%
ou seja, aplicou-se em despesas de

capital quase três vezes a receita
de capital. Assim, adicionalmente
ao déficit corrente, as finanças do
Estado vêm apresentando também
déficit de capital.

Para melhor aferição dos resul-
tados das contas públicas, é reco-
mendável que sejam excluídos os

QUADRO 111
ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo do Resultado das Contas de Capital
Administração Direta

(Valores em R$ 1.000,00 de outubro de 1996)*
Receita	Despesa	Déficit ou
de CapitalL (A) de Capital (B)	Superavit (A)-(B)_—(C)

	

930.700	2.090.096	-1.159.396

	

3.852.859	3.020.684	 832.175

	

3.278.814
	3.250.487	 28.327

	

3.609.996
	3.384.540	 225.456

	

1.031.829
	2.875.605	-1.843.776

	

1.334.615	1 .621 .358	 -286.743

	

2.348.472	2.513.045	 -164.573

	

1.587.982	2.223.616	 -635.634

	

2.085.692	2.783.888	 -698.196

	

1.580.003	1.889.918	 -309.915

FONTE: Balanços Gerais do Estado.
Valores inflacionados pelas variações do IGP-Dl/FGV - Ago194 = 100
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Ano

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Percentual
(C) / (A)
-124,6

21,6

0,9

6,2

-178,7

-21,5
-7

-40
-33,5
-19,6
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QUADRO IV
ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo do Resultado Primário
Administração Direta

(Valores em R$ 1.000,00 de outubro de 1996)*
Receita Total	 Despesa Total	 Resultado Primário

Ano	Exceto de Operações	Exceto Serviço	 (A)-(B)=(C)
DE CRÉDITO (A)	 DA DÍVIDA (B)

1985	 5.455.647	 5.729.995	 -272.348
1986	 6.219.208	 6.391.739	 -172.531
1987	 5.780.354	 7.172.764	 -1.392.409
1988	 7.419.820	 6.990.482	 429.337
1989	 8.124.002	 8.013.123	 110.878
1990	 7.051.285	 8.225.936	 -1.174.111
1991	 7.236.162	 6.393.555	 842.607
1992	 7.453.882	 6.783.682	 670.200
1993	 6.227.496	 6.408.750	 -181.254
1994	 7.660.599	 8.088.728	 -428.129
1995	 7.763.181	 8.934.499	 -1.171.318

FONTE: Balanços Gerais do Estado
Valores inflacionados pelas variações do IGP-01IFG V - Ago194 = 100

efeitos decorrentes do
endividamento. Para esse fim, apu-
ra-se o resultado primário, que con-
siste na diferença entre receitas
próprias e as despesas totais, exceto
aquelas relativas ao serviço da dí-
vida pública. Ou seja, expurgam-se
todas as operações ativas e passi-
vas	relacionadas com o
endividamento do Estado.

O Quadro IV (p. 38) mostra os
resultados primários alcançados
pelo Estado no período em referên-
cia. Pode-se constatar a existência
de três situações de déficit primá-
rio nitidamente decorrentes de
transições de governo, ou por efeito
de planos econômicos: 1987 - pri-
meiro ano de novo governo e efeitos
do Plano Cruzado II; 1990 - último
ano de governo e efeitos do Plano
ColIor; e 1995 - primeiro ano de
novo governo e efeitos plenos do
Plano Real.

A análise dos resultados primá-
rios obtidos no período 1985/95 con -

firma as considerações anteriores,
atinentes ao descontrole dos gas-
tos correntes e de capital do Esta-
do, acentuado nos últimos três anos,
especialmente em 1995. Essa situ-
ação se mostra mais grave quando
se observa que esses resultados não
são impactados pelos efeitos da ges-
tão da dívida pública e, sim, pelo
descom-passo havido entre recei-
tas próprias e gastos operacionais.
Os excessos de gastos com pessoal
e outros custeios impediram a ge-
ração de um fluxo de poupança nas
contas correntes do Estado, que
financiariam os investimentos re-
alizados, mas, ainda sim, investiu-
se pesadamente, numa fase cm que
se esgotaram as fontes alternati-
vas de financiamento, o que levou o
Tesouro estadual a se financiar
através do inadimplemento de suas
obrigações e através de operações
de crédito por antecipação de recei-
ta orçamentária. Essas, por sua
vez, agravam o problema em lugar

de solucioná-lo, pois o elevado custo
das taxas de juros e o curto prazo do
financiamento não viabilizam ne-
nhuma solução.

De tudo isso, podemos concluir
que não há caminho que não o do
ajuste. Não se sobrevive se as despe-
sas superam as receitas, e o cami-
nho do aumento da carga tributária
já chegou ao ponto de satu-
ração.

A alternativa que se apresenta é
xn down-sizing do setor público,
retomando o Estado o caminho de
suas funções precípuas, repassando
à iniciativa privada aquelas ativida-
des que não são de sua competência
e restringindo-se a retribuir à socie-
dade a contribuição que ela recolhe
em tributos, em forma de segurança
pública, educação, saúde, saneamen-
to básico, etc., sem querer dizer que
esse "etc." signifique novamente tudo
aquilo que o Estado se propôs fazer,
sem que lhe seja nem de direito nem
de obrigação.
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PREVIDÊNCIA SOCIAL

Problema presente nas agendas políticas de vários países, sejam ricos ou pobres,
a Previdência está sendo questionada pelo modelo econômico dominante e entra
num polêmico processo de reestruturação que encontra sérias resistências,
apesar do consenso sobre a necessidade de rever o seu atual formato

DECRETADO ESTADO
DE EMERGÊNCIA

Fabiana Oliveira
Jornalista da ALEMG

(.	

coordenador da re-
forma da Previdên-
cia no Chile, Júlio
Bustamante, em pa-
lestra ministrada em
Brasília, no ano pas-

sado, pediu desculpas à platéia -
formada por técnicos do Ministé-
rio da Previdência Social - ao
analisar o sistema de natureza
privada implantado naquele país.
As desculpas referiam-se à decla-
ração feita sobre a eficácia do
modelo - onde todo empregado
alimenta, mensalmente e de for-
ma obrigatória, uma espécie de
caderneta de poupança adminis-
trada pela iniciativa privada. Se-
gundo Bustamante, o sistema
será viável apenas daqui a 15
anos, quando a atual geração de
aposentados vier a falecer. Além
do pedido de desculpas por razões
óbvias, a declaração é, fatalmen-
te, seguida de questionamentos
sobre a eficiência de um modelo
que depende da morte dos
beneficiários para dar certo.

Do outro lado do mundo - mas
partilhando com o Chile a preocu-

pação com o crescimento do nú-
mero de inativos -, passam por
um momento de transição países
como França, Alemanha e Itália,
onde vigora a tributação sobre
empregados e empregadores para
financiamento do sistema. Acos-
sados pelo crescimento do desem-
prego estrutural, de um lado, e
pelo envelhecimento da popula-
ção, de outro, os governos desses
países começam a repensar o
modelo previdenciário e a
implementar medidas para con-
ter os gastos crescentes com os
benefícios sociais. Previsível re-
sistência encontram na socieda-
de, que não quer abrir mão dos
direitos adquiridos. Exemplo dis-
so ocorreu há um ano, na Itália,
onde uma greve geral em protes-
to contra o corte de 3' nos
benefícios da Previdência culmi-
nou na demissão do primeiro-
ministro Sílvio Berlusconi.

A realidade vivida por países
como Chile, França, Alemanha e
Itália encontra paralelo no Bra-
sil, onde o debate sobre o modelo
de Previdência alcançou, recen-

temente, as páginas dos jornais,
após o envio ao Congresso do pro-
jeto do governo federal de refor-
ma do sistema. Se o governo quer
cortar gastos e redefinir o papel
do Estado na questão previden-
ciária, os trabalhadores resistem
à perda de direitos conquistados
ao longo do tempo. Desemprego
estrutural e envelhecimento da
população - encarados como al-
gumas das causas do colapso da
Previdência - somam-se ainda a
componentes como mau ge-
renciamento, uso indevido dos
recursos, não-repasses e leis
conflitantes, criando um cenário
de "bomba prestes a explodir".
Quando se caminha para a esfera
regional, esbarra-se, como é ocaso
de Minas Gerais, em outras vari-
áveis que contribuem para
afunilar as possibilidades de so-
lução da crise.

Uma das grandes questões
deste fim de século, a crise da
Previdência é também de valores,
segundo o economista José Prata
de Araújo, integrante do Conse-
lho Estadual de Previdência So-
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cial, com dois livros publicados
sobre o assunto. "A Previdência
foi criada em uma época histórica
de fortalecimento da idéia da soli-
dariedade humana. Hoje vigora
um projeto neoliberal, que
absolutiza o papel do mercado e
eleva ao máximo a idéia do indivi-
dualismo. Há um movimento
mundial de corte nos direitos so-
ciais e de aumento dos custos fi-
nanceiros do endividamento pú-
blico. Vivemos uma involução his-
tórica, com reformas que mais
parecem contra-reformas", opina.
O presidente da Comissão Espe-
cial criada pela Assembléia
Legislativa, em outubro de 1996,
para estudar a real situação fi-
nanceira do Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (Ipsemg), depu-
tado Miguel Martini (PSDB), lem-
bra, por outro lado, que o modelo
atual tem que ser repensado. "In-
sistir em permanecer assim é es-
tar na contramão da História",
contrapõe.
Distorções - A Previdência dos
servidores públicos em Minas
Gerais, nesse contexto, merece um
debate que está sendo protelado
há vários anos e que só veio à
tona, agora, por conta dos refle-
xos da reforma em nível federal.
Como atesta a economista do Cen-
tro de Estudos Econômicos e Soci-
ais da Fundação João Pinheiro,
Fátima Beatriz Carneiro Teixeira
P. Fortes, não existe um sistema
de Previdência no Estado. "Há
uma soma de arranjos particula-
res independentes, que mantêm
regras diversificadas para servi-
dores de categorias diferenciadas.
Com isso, não existe um padrão
sistemático e homogêneo de fi-
nanciamento através da contri-
buição", destaca em sua tese de
mestrado intitulada "Estado, Bu-
rocracia e Privilégios em Minas
Gerais", defendida em março de

1996 e que tem um capítulo dedi-
cado à Previdência.

Essa soma de arranjos, de acor-
do com a economista, envolve o
Tesouro estadual; três institutos
de previdência, com regras e pla-
nos de custeios diferentes; e os
fundos de complementação de
pensão. "A heterogeneidade das
regras e o caráter particularista

2
"A

heterogeneidade
das regras e o

caráter
particularista

fazem uma
Previdência que

discrimina
servidores"
Fátima Fortes

fazem uma Previdência que dis-
crimina servidores e dificulta a
gestão e a visibilidade", afirma.
Essa estrutura está associada,
segundo Fátima Fortes, ao pró-
prio processo de constituição e
diferenciação da burocracia pú-
blica do Estado. "Face aos recur-

sos de poder que grupos de servi-
dores conseguiram manipular,
passaram a ter maior ou menor
autonomia e, em função dela, con-
seguiram obter benefícios diferen-
ciados", completa.

O Ipsemg, por exemplo, deter-
mina o desconto de contribuição
previdenciária mensal do segura-
do correspondente a 8% do res-
pectivo estipêndio-de-contribui -
ção (que não poderá ser superior a
20 vezes o valor do vencimento
mínimo estadual, ou seja, a R$
2.240,00). Essa forma de contri-
buição vem sendo questionada, já
que o desconto acaba não sendo
proporcional ao salário, o que se
revela injusto. O Estado, que é a
entidade empregadora, contribui
com 50% da contribuição e men-
salidade de pecúlio devida pelo
segurado a seu serviço. O Ipsemg
se diferencia brutalmente dos dois
demais institutos, pois o ônus
maior, neste caso, cabe ao empre-
gado. Já nos institutos de previ-
dência dos servidores militares
(IPSM) e dos parlamentares
(Iplemg), a contribuição é de 10%,
por parte do empregado (1/3), e
20%, por parte do empregador
(2/3). De acordo com o parágrafo
7 do artigo 24 da Constituição
Estadual, "a contribuição do ser-
vidor civil e militar do Poder Exe-
cutivo não será superior a um
terço do valor atuarialmente
exigível". A Lei q 9.380, de de-
zembro de 1986, que dispõe sobre
o Ipsemg e trata dos valores das
contribuições, é anterior à Cons-
tituição Estadual.

As diferentes formas de
complementação de pensões tam-
bém são restritas a alguns servi-
dores, determinando um contex-
to de exclusão, segundo destaca
Fátima Fortes. A complementação
pode ser feita via Tesouro, como
ocorre com magistrados e pessoal
da Procuradoria-Geral do Esta-
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do; via direta, como acontece no
Poder Judiciário; ou via fundos
criados para este fim, como o
Prelegis, dos servidores do
Legislativo; o Derminas, do DER!
MG; e o Fundo Supletivo, do
Ipsemg.

O pagamento das aposentado-
rias, por outro lado, fica a cargo
do Tesouro estadual, com exce-
ção dos deputados. Quem arca
com a despesa anual de mais de
R$ 1,5 bilhão relativa ao paga-
mento das aposentadorias do
Poder Executivo - onde estão con-
centrados 90,43% dos inativos -
é o contribuinte. O gasto com
aposentadorias é de R$ 120 mi-
lhões anuais, ou seja, 35,76% das
despesas com pessoal - que con-
somem, por sua vez, 78% das
receitas líquidas correntes. Esse
índice vem sendo ampliado des-
de 1982. Nessa época, havia
31.653 inativos. Em 1994, o nú-
mero passou para 97.830. O com-
prometimento da receita situa-
va-se, por sua vez, em 12%, em
1982 e, em 1994, passou para
22%.

O crescente comprometimen-
to da folha com os inativos pode
ser explicado por fatores como o
envelhecimento do corpo buro-
crático, mas também pelas novas
regras introduzidas com a Cons-
tituição Estadual: aposentadoria
proporcional por tempo de servi-
ço e idade e integralidade dos
valores. Um agravante desse qua-
dro é o passivo de contribuições.
Uma pessoa que, por exemplo,
trabalha 20 anos no sistema pri-
vado e ingressa no serviço públi-
co faltando 10 anos para se apo-
sentar, leva consigo um passivo
de contribuições não feitas, que
acabam sendo bancadas pelo Es-
tado. Como destaca o economista
José Prata, do Conselho Esta-
dual de Previdência Social, "há
um calote generalizado no setor

público".
De acordo com o Executivo, nos

próximos quatro anos poderão se
aposentar cerca de 50 mil servi-
dores, configurando uma situa-
ção onde, para cada real gasto
com um servidor ativo, será desti-
nado outro para o servidor inati-
vo. Apoiando-se nessa premissa e
enquanto aguarda a votação da
reforma da Previdência pelo Con-

t

"Apesar da
situação de

calamidade, a
Previdência

Pública é viável,
não podemos jogar

tudo isso para o
alto"

Moisés Meio

gresso Nacional, o governo já vem
adotando algumas estratégias
para conter os gastos relativos à
aposentadoria de seus servidores.
A principal foi a criação da contri-
buição previdenciária de 3,5% so-
bre os salários. Apesar de ter ins-
tituído a contribuição, o governo

não tem data certa para enviar à
Assembléia projeto de lei regula-
mentando fundo específico para
onde irão esses recursos. Isso por-
que o Executivo vetou dispositivo
prevendo o envio da proposição
em 60 dias da publicação da lei
(que ocorreu em julho). A justifi-
cativa foi a exigüidade do prazo
para regulamentar a matéria. Os
recursos provenientes da cobran-
ça da contribuição vão continuar,
por isso, alimentando o caixa úni-
co do Estado - o que implica con-
trole reduzido sobre a destinação
do montante arrecadado.

Caixa-preta —Nesse contexto
de crise e de indefinição -já que
qualquer mudança no sistema
previdenciário depende de refor-
ma constitucional -, desponta o
Ipsemg, criado em 1912 com o
nome de Caixa Beneficente dos
Funcionários Públicos do Estado.
Considerado uma verdadeira "cai-
xa-preta", com um histórico de
apropriações indébitas de seus
recursos e uso político de seus
serviços, o Instituto é alvejado
pelos beneficiários - que se quei-
xam da qualidade dos serviços
médico e odontológico e ignoram
seus direitos - e pela opinião pú-
blica. O governo, por outro lado,
procura alternativas, muitas ve-
zes paliativas, para resolver a cri-
se. A desinformação contribui,
ainda, para alimentar o descrédi-
to e acirrar o debate não só sobre
os destinos do Ipsemg, mas tam-
bém - e principalmente - sobre o
modelo de Previdência que vigora
no País.

Atendendo cerca de 1,5 milhão
de pessoas, o Instituto tem hoje
35.385 pensionistas, que repre-
sentam um gasto mensal de
R$ 14,9 milhões numa despesa
total de R$ 32,5 milhões. A arre-
cadação média, de R$ 35,7 mi-
lhões, há pelo menos 10 meses
não sai do caixa único do Estado
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em direção aos cofres do Ipsemg.
Somando isso a repasses atrasa-
dos, que deveriam ter sido feitos
desde 1985, a dívida do Estado
para com o Instituto chega a
R$ 547 milhões. O presidente da
autarquia, José Maria Borges,
admite que a dívida é "impagável"
e já negocia uma saída para o
problema, seja na forma de trans-
ferência de imóveis ou no
parcelamento do valor em até 30
anos. A utilização da reserva téc-
nica para outros fins contribuiu,
por outro lado, para agravar, nos
últimos anos, o déficit financeiro
da instituição.

A mencionada dívida de
R$ 547 milhões é, no entanto,
apenas a "ponta do iceberg". O
montante pode chegar ao dobro
desse valor, em função de juros e
multa previstos na Lei n° 9.380,
de 1986, que trata do Ipsemg. Em
seu artigo 31, a norma estabelece
que a entidade empregadora fica-
rá sujeita a juros moratórios de
1% ao mês e multa de 10% sobre
o total retido, no caso de atraso
superior a 15 dias. Caracteriza,
ainda, como "apropriação
indébita", punível na forma da
lei, a falta de recolhimento. Base-
ado nisso, o Sindicato dos Servi-
dores do Ipsemg (Sisipsemg) e
outras entidades entraram, há
seis meses, com representação no
Ministério Público contra o go-
verno.

Segundo o presidente José
Maria Borges, mesmo se não hou-
vesse pendências de débito do
Estado ou o Instituto não tivesse
sofrido os efeitos perversos de más
administrações, a situação do
Ipsemg seria crítica. "E deficitá-
rio o modelo de capitalização sim-
ples, onde os que estão na ativa
descontam de seus salários para
custear benefícios dos que se apo-
sentaram. Ele funcionou muito
bem quando tínhamos até 40 ser-

vidores na ativa para um
beneficiário de pensão. Hoje a
realidade é outra. Se o modelo
continuar assim, teremos um di-
reito individual que acabará vi-
rando uma abstração, e a receita
do Estado estará totalmente com-
prometida", pontua.

Outros fatores que acabaram
por agravar a crise do Ipsemg
referem-se à incorporação de ser-

"O modelo de
capitalização da

Previdência é
deficitário, os que

estão na ativa
custeam os

benefícios dos que
se aposentaram"

José Maria Borges

vidores. A Constituição Estadual
estabeleceu o Regime Jurídico
único, quando foram incorpora-
dos cerca de 80 mil funcionários
para efeitos de benefício e pensão
- sem a contribuição correspon-
dente, o que determinou a criação
de um passivo cujo montante não
é nem mesmo conhecido. A ade-

são dos cerca de 9,8 mil funcioná-
rios da extinta Minascaixa aos
beneficiários do Instituto - nos
mesmos moldes da incorporação
anterior - acabou sedimentando
as bases do cenário atual: o de
quase falência do sistema.

A nova Lei de Meio e Custeio,
uma das medidas necessárias
para ajustar o Ipsemg, até hoje
não saiu do papel. Segundo a di-
reção do Instituto, o projeto já foi
encaminhado ao governo, mas
agora é preciso esperar a aprova-
ção da reforma da Previdência
pelo Congresso Nacional. Há al-
guns aspectos que, fatalmente,
serão mudados, de acordo com
José Maria Borges. Previdência e
assistência à saúde, por exemplo,
em termos de definição de recur-
sos, ficarão separadas - com dis-
criminação de valores no contra-
cheque do servidor. Hoje o fun-
cionário não sabe o montante de
recursos destinados a um e a ou-
tro setor. O aumento das alíquotas
das contribuições de empregados
e empregadores é outro item do
projeto, apesar de não terem sido
divulgados esses índices.

Veemente na defesa da mu-
dança do atual modelo, José Ma-
ria Borges enfatiza que o Estado
deveria limitar um determinado
nível de contribuição e, em
contrapartida, pagar aposentado-
rias ou pensões até o teto de dez
salários mínimos. "Todos que qui-
sessem se beneficiar no futuro
com um valor acima desse teto
deveriam contribuir individual-
mente, seja num sistema privado
ou público", defende.

Mudanças na área de assistên-
cia à saúde também estão sendo
estudadas - essas podendo ser
viabilizadas sem a revisão do tex-
to constitucional. A expansão dos
credenciamentos ou a compra dos
serviços dos grandes grupos pri-
vados são algumas das alternati-
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vas em análise. José Maria Borges
sinaliza, também, com a limita-
ção do número de exames,
internações e consultas. Segundo
a Organização Mundial de Saúde
(OMS), a demanda individual por
consultas não ultrapassa três vi-
sitas anuais ao médico. A partir
daí - e excetuando-se emergên-
cias, doenças crônicas ou
invalidantes - o servidor compar-
tilharia ou assumiria os custos
das consultas, que ultrapassam
R$ 40,00 nos ambulatórios do
Hospital Israel Pinheiro. "As pos-
síveis alternativas terão que ser
elaboradas em curto prazo",
enfatiza. Acrescenta, ainda, que é
preciso mudar a forma de
gerenciar o Hospital do Ipsemg,
considerado deficitário. "O aten-
dimento continuaria universal e
público, mas o regime de ingresso
dos profissionais poderia ser
celetista e não estatutário, como é
hoje", opina.
Reação - A compra de serviços
da iniciativa privada para resol-
ver o problema da assistência à
saúde encontra forte reação no
movimento sindical. Segundo a
presidente do Sindicato dos Ser-
vidores do Ipsemg (Sisipsemg),
Geromira Martins Abreu, o que
está por trás dessa proposta é a
venda de seguros-saúde pelos gru-
pos privados, considerada preju-
dicial ao servidor. "Essas corpora-
ções não cobrem os tratamentos
de alto custo e visam à lógica do
lucro, com normas rígidas para
oferecimento dos benefícios e sem
preocupação com o bem-estar so-
cial", afirma. A opinião é compar-
tilhada pelo presidente da Asso-
ciação dos Contribuintes do
Ipsemg, Moisés Meio, ex-secretá-
rio-geral da instituição no perío-
do 1988/89, que defende a tese de
que a raiz dos problemas está na
sede, em Belo Horizonte. "São po-
líticos os critérios para autorizar

a assinatura de convênios e para
analisar os serviços prestados.
Criam-se postos de atendimento
do Ipsemg no interior através de
grandes atos políticos, mas não
há continuidade na prestação dos
serviços", acrescenta.

Os serviços de assistência mé-
dico-hospitalar e odontológica fo-
ram criados em 1945 e 1957, res-
pectivamente. Apesar de a atri-

"O que está por trás
da proposta de

privatização dos
serviços de saúde é a
venda de seguros por

grupos privados,
prejudicial ao

servidor"
Geromira A breu

buição principal do Ipsemg ser o
pagamento de benefícios previ-
denciários, a assistência à saúde
desponta como a função mais co-
nhecida - e também a mais
criticada. Hoje, o Insti-
tuto está presente em 538
municípios, através de unidades
próprias,	convênios	e

credenciamentos de profissionais.
No interior, onde estão 70% dos
contribuintes, há 1.391 médicos e
2.047 dentistas credenciados, e os
serviços próprios não chegam a
2% do total. O credenciamento de
profissionais e os convênios com
hospitais, laboratórios e clínicas
respondem pela maioria dos aten-
dimentos. Essa descentralização
deve, no entanto, passar por algu-
mas mudanças, segundo a presi-
dente do Sisipsemg, Geromira
Martins Abreu, a fim de melhorar
a assistência à saúde. "E preciso
estabelecer, na compra dos servi-
ços, critérios rigorosos que exi-
jam qualidade e cumprimento dos
contratos. Hoje eles são meramen-
te políticos", completa.

Acabar com as ingerências po-
líticas no Instituto é um dos
vários motivos alegados pelo
Sisipsemg para propor uma total
reformulação do sistema. Inte-
grando a Frente contra a Destrui-
ção dos Serviços Públicos de Mi-
nas Gerais, com 15 entidades, o
Sindicato defende a gestão do
Ipsemg pelos servidores, que se-
riam eleitos e teriam autonomia
financeira e administrativa. As
contribuições arrecadadas não fl-
cariam em um caixa único, mas
em um fundo específico a ser cri-
ado. Essa e outras alternativas
foram estudadas por uma comis-
são integrada por representantes
da Frente, que atuou junto à Co-
missão Especial da Assembléia,
com o objetivo de influir no seu
relatório final. "O Ipsemg não é
somente um instituto de previ-
dência. Tem know-how e é forma-
dor de inteligência. Não podemos
jogar isso para o alto. Apesar da
situação de calamidade, a previ-
dência pública é viável", comple-
ta o presidente da Associação dos
Contribuintes, Moisés Meio, para
quem o Instituto deveria incorpo-
rar, como atribuição, o pagamen-
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to das aposentadorias.
O deputado Gilmar Machado

(PT), relator da Comissão Especi-
al da Assembléia, defende a ges-
tão democratizada do Instituto. O
governador continuaria indican-
do o presidente da autarquia, mas
nas diretorias poderiam ter as-
sento representativo os servido-
res, de forma quase paritária.
"Enquanto o Ipsemg não for geri-
do por quem faz uso dele, nada
dará certo. O magistério, por
exemplo, corresponde a 50% dos
segurados, mas a Educação não
tem representante no Conselho
para fiscalizar o atendimento.
Para o Estado, no entanto, é mais
cômodo continuar do jeito que
está. A culpa é de todo mundo e de
ninguém ao mesmo tempo", com-
pleta.

Gilmar Machado propõe, ain-
da, que cada uma das 25 regiões
administrativas do Estado tenha
um posto de atendimento do
Ipsemg - todos eles informa-
tizados, com controle direto sobre
a prestação de serviços, o que re-
duziria as possibilidades de frau-
de. Outra medida urgente que
deveria ser tomada, na opinião
dele, é proceder ao cálculo
atuarial, a fim de prever o finan-
ciamento da Previdência e definir
os valores das contribuições ne-
cessários para bancar o sistema.

Presidente da Comissão Espe-
cial da Assembléia, o deputado
Miguel Martini (PSDB) defende,
por outro lado, a revisão do modelo
atual. "Enquanto não for aprovada
a reforma previdenciária, não ha-
verá mágica capaz de resolver o
problema", destaca. Com relação
às aposentadorias, o Estado, se-
gundo o deputado, deveria garan-
tir o pagamento entre seis e dez
salários mínimos. A partir daí, se o
servidor quisesse receber mais na
inatividade, deveria recorrer à ini-
ciativa privada.

Segundo o economista José
Prata, integrante do Conselho Es-
tadual de Previdência Social, não
há saídas fáceis em curto prazo, e,
para rever o sistema brasileiro, o
governo vai ter que gastar muito
mais - e não menos, como preten-
de. Prata defende a unificação do
sistema de Previdência (pensões,
aposentadorias e demais bene-
ficios), com a instituição de um
beneficio universal de dez salán-
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"A gestão da
Previdência por

funcionários faz o
que o Estado
quer, que é

tirar o corpo
fora disso tudo"

José Prata

os mínimos. Acima desse valor, o
servidor buscaria amparo nos fun-
dos de pensão, uma previdência
fechada, sem fins lucrativos.

"Na verdade, esse sistema im-
plica gastos muito elevados, pois
o fundo de pensão precisaria ser
capitalizado em um período pro-
longado. Essa transição de um
modelo para outro também tem

um passivo de contribuições não
feitas e a grande pergunta é quem
vai assumi-lo", completa. O pri-
meiro passivo refere-se a quem já
está aposentado e o segundo, a
quem já contribuiu, durante al-
gum tempo, para o sistema anti-
go. "O perigo nessa transição é, de
fato, o calote", avalia.

José Prata não exclui o Execu-
tivo do novo modelo. Defende uma
gestão paritária, com um conse-
lho indicado pelos servidores da
ativa, aposentados e pelos repre-
sentantes do Estado. "A gestão
apenas dos funcionários faz o que
o Estado quer, que é tirar o corpo
fora. Se o Estado é excluído, vai se
desobrigar de manter a Previdên-
cia", afirma. No caso de Minas
Gerais, o economista alerta que,
para manter um benefício ade-
quado e a aposentadoria integral,
é preciso aumentar a contribui-
ção previdenciária. Lembra, no
entanto, que a elevação dos índi-
ces deve ser precedida por cálcu-
los atuariais e pelo pagamento,
em um prazo menor, da dívida do
Estado para com o Ipsemg. Quan-
to à assistência à saúde, José Pra-
ta faz uso de uma argumentação
que promete colocar mais "lenha
na fogueira" no debate sobre a
Previdência em Minas. Segundo
ele, é uma "contradição
inconstitucional" existir um hos-
pital fechado, para apenas um
grupo de pessoas - caso do Hospi-
tal Israel Pinheiro, mantido pelo
Ipsemg -, enquanto a Constitui-
ção Federal determina que deve
ser universalizado todo serviço de
saúde em que há recursos públi-
cos. Além dos problemas citados,
a desinformação tem contribuí-
do para criar um cenário de fal-
sas expectativas por parte dos
servidores - que, em sua maio-
ria, não sabem que "o desconto
do Ipsemg" não tem qualquer
relação com a poupança para a
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aposentadoria. Além disso, os ser-
vidores não têm conhecimento dos
benefícios que a autarquia, de
fato, lhes oferece, como auxilio-

A necessidade de planejar as
ações e gerir com visibilidade -
ressaltada por José Prata - é tam-
bém uma das conclusões de um

De toda essa discussão, o que
fica patente é a necessidade de se
promover um amplo debate sobre
o sistema - algo que vem sendo

O que é certo é que a Previdência vai caminhar, de um jeito ou de outro, para um novo modelo, porque o atual tem-se revelado insustentável

natalidade e assistência finan-
ceira e habitacional (para os se-
gurados); pecúlio, pensão, auxí-
lio-reclusão e auxílio-funeral
(para os dependentes); e assis-
tência médica, farmacêutica,
odontológica, complementar e
pecúlio especial (para os
beneficiários em geral). Outra
fatia de servidores, por outro lado,
tem contribuído sem , contar, de
fato, com o benefício. E o caso das
mulheres servidoras, que tive-
ram, a partir da Constituição Es-
tadual, o direito de deixar pensão
para o marido ou companheiro.
Decorridos mais de oito anos da
promulgação da Carta, o governo
ainda não regulamentou a maté-
ria, e o Ipsemg não paga a pensão
dos viúvos das servidoras.

trabalho desenvolvido pela Fun-
dação João Pinheiro em 1994.
Intitulado "A problemática de
pessoal na administração esta-
dual no período 82/93", o trabalho
pretendia acompanhar a evolu-
ção da folha de pagamentos de
ativos e inativos na administra-
ção direta e indireta. O relatório
final deliberou por uma "urgente
elaboração de estudos demográ-
fico-atuariais, visando projetar
gastos com aposentadorias e pen-
sões, tendo em vista a adequação
futura do custeio e pagamento de
benefícios previ denciários". O
recadastramento dos benefi-
ciários, a transparência e a ges-
tão separada de saúde e previ-
dência também são conclusões do
trabalho.

protelado há anos, seja por falta
de vontade política ou mobilização
dos envolvidos. E certo que a Pre-
vidência vai caminhar para um
novo modelo, mesmo porque o atu-
al tem-se revelado insustentável.
Aumento das contribuições; cria-
ção de poupanças privadas ou fun-
dos de pensão; diminuição dos
benefícios e desvinculação pro-
gressiva do sistema por parte do
Estado são alternativas que se
colocam para análise. Polêmicas
à parte, toda e qualquer mu-
dança deve ser precedida por dis-
cussões com os envolvidos - sem
eleger os inativos como "bode
expiatório", mas determinando o
fim dos arranjos particularistas e
acenando com a gestão para o
futuro.
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MÁ GESTÃO PROVOCA CAOS NO IPSEMG
Em março próximo, aAssembléia Legislativa de Minas Gerais esta rá promovendo
um seminário sobre o Ipsemg. O deputado Miguel Martini já' estuda o tema e
deverá defender unia proposta de reestruturação do Instituto durante o encontro

Ipsemg tem 4 mil funcioná-
rios e 1,5 milhão de bene-

ficiários em todo o Estado, pes-
soas que, pelo menos em tese,
deveriam receber atendimento do
Instituto; a despesa mensal é de
cerca de R$ 30 milhões, enquanto
sua reserva técnica é de apenas
RS 20 milhões, segundo dados do
próprio presidente do Instituto,
José Maria Borges.

A problemática do Ipsemg, no
entanto, não se resume às dificul-
dades financeiras, vai mais além,
e diz respeito à gestão inadequa-
da da instituição, a uma estrutu-
ra arcaica de funcionamento que
precisa ser mudada urgentemen-
te. De nada adiantaria colocar R$
1 milhão ou R$ 2 milhões no Ins-
tituto. Não resolveria o proble-
ma!

Como presidente da Comissão
Especial que analisou a situação
financeira e funcional do Ipsemg,

Deputado Miguel Martini
(PSDB)
Presidente da Comissão
Especial que analisa a situação
do Ipsemg

e após ouvir diversos depoimen-
tos que chegaram até esta Casa,
concluí que o Hospital Israel Pi-
nheiro é hoje um exemplo fiel do
caos em que se encontra o Institu-
to em todo o Estado. O Hospital é
mal gerido, apresenta consumo
de material excessivo, com
internações desnecessárias e tem-
po de permanência além do pre-

visto, e não atende a todos. São
gastos muito elevados e bene-
fícios reduzidos!

Mas por que o Ipsemg che-
gou ao ponto em que hoje se
encontra? Por onde passo, por
todos os cantos do Estado, só se
ouve uma reclamação: o aten-
dimento é péssimo, quem não
estiver disposto a passara noi-
te em filas intermináveis ou
esperar dias para conseguir um
leito tem que recorrer aos pla-
nos privados de saúde.

De acordo com dados levan-
tados durante as reuniões da
Comissão, 90% do funcionalis-
mo público, contribuinte do
Ipsemg, não recebe o atendi-
mento devido. A raiz do pro-
blema pode estar no fato de o
objetivo principal do Instituto
ter sido desviado ao longo dos
anos. Por que adquirir imó-
veis, terrenos; por que tantos
gastos com questões não-
prioritárias, que não trazem
nenhum beneficio para o ser-
vidor?

A polêmica em torno da re-
novação do contrato de locação
do prédio que fica na Avenida
Afonso Pena, onde estão hoje
uma agência bancária e uma
casa de bingo, é outro exemplo.
O Ipsemg deveria promover um
leilão, ou outra forma pública
de alienação imediata desses
imóveis, e reaplicar esse di-
nheiro de forma adequada. E
preciso redefinir políticas, ca-
pacitar melhor o pessoal e en-
xugar a máquina do Instituto.

Há ainda uma questão que

deve ser mencionada: a falta
de habilidade política por par-
te dos médicos e dirigentes para
lidar com os planos privados e
toda a realidade da saúde hoje,
no País. Existem denúncias de
que alguns médicos são pres-
sionados a deixar o Instituto ao
ingressar em algum plano de
saúde, e isso não pode aconte-
cer!

Somada a todos esses pro-
blemas vem a não menos im-
portante questão da dívida do
Estado para com a instituição.
Os repasses atrasados por par-
te do Estado, desde 1985, so-
mam R$ 547 milhões, sem as
multas e correções que pode-
riam ser aplicadas ao caso. O
governo tem que repassar es-
ses recursos para o Instituto
imediatamente. Não devemos
nos esquecer, no entanto, de
que dificilmente o atual gover-
no conseguirá quitar esse débi-
to, uma vez que se trata de
uma dívida antiga, que vem de
outras administrações.

Em síntese, o problema do
Ipsemg é o problema da má
gestão da coisa pública, mal
que assola todo o País. No mo-
mento, só vejo uma saída para
começar a resolver essa ques-
tão: é preciso democratizar!
Vamos convocar o funcionalis-
mo a participar com voz e voto
das decisões pertinentes ao
Instituto. Até hoje o funciona-
lismo não conseguiu ter a
representatividade necessária
dentro do Conselho Delibe-
rativo do Ipsemg.
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COMO QUEBRAR UM INSTITUTO
O governo de Minas deve ao Ipsemg um montante superior a R$ 550
milhões, uma dívida impagável e principal responsável pela crise do
sistema, mas que tem uma intenção clara por trás, a sua privatização

com qualidade ao funcionalis- cipação paritária de funcionários
mo, caia numa profunda crise, e pensionistas na gestão do Insti-

governo de Minas se es-
mera em oferecer aos ci-
dadãos aulas de má ad-

ministração. Isso por si só já é
lamentável. Conseguir que-
brar o Credireal em médio pra-
zo e o Bemge em curtíssimo
são duas das saborosíssimas
lições que nossos atuais
governantes deixam como le-
gado para os mineiros de hoje.
E o que é pior: para aqueles
que viverão as conseqüências
dessas atitudes desastrosas no
futuro.

No entanto, não bastassem
as ações gerenciais e políticas
equivocadas, que levaram ao
vermelho essas instituições fi-
nanceiras, o governo de Minas
acrescenta ao currículo de seus
últimos governantes, incluin-
do o atual, uma incrível mar-
ca: a de inadimplente-mor.

Sim. Podem acreditar. Cer-
tamente os leitores desta re-
vista sabem (inclusive por que
boa parte contribui) que o mai-
or devedor do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públi-
cos de Minas Gerais (Ipsemg)
é o próprio Governo de Minas
Gerais. Exatamente isso.
Aquela rubrica nos contrache-
ques, que faz com que sejam
descontados 8% dos salários...
pois bem: o Ipsemg há muito
não vê a cor desses 8%.

Assim, de uma forma tão
"astuta", toma-se o dinheiro
dos servidores e faz-se com que
o Ipsemg, que deveria servir

Para se ter uma idéia, o gover-
no de Minas deve ao Instituto
a bagatela de R$ 550 milhões,
isso de divida simples. Se acres-
centarmos juros e correção mo-
netária, tal dívida seria prati-
camente impagável.

Por trás desse esvaziamen-
to financeiro do Ipsemg está o
interesse em privatizá-lo. Con-
tribui para essa operação uma
administração incompetente,
que desvia recursos e desmonta
o Instituto. O governador
Eduardo Azeredo retém, há
mais de um ano, a contribuição
do funcionalismo, além da con-
tribuição de 4% do Estado para
com o Instituto não ser feita há
15 anos, ou seja, desde o primei-
ro governo de Hélio Garcia.

Fica claro que o problema
do Ipsemg não é financeiro.
Para apurar a sua origem e
apontar propostas, foi criada,
por iniciativa do Partido dos
Trabalhadores, uma Comissão
Especial na Assembléia
Legislativa. O que era para ser
uma CPI, com maior poder de
investigação, transformou-se
em Comissão Especial, graças
à subserviência dos deputados
governistas.

Como relator da Comissão,
pretendo entregar ao funcio-
nalismo e ao povo de Minas um
relatório completo da situação
do Ipsemg. Pessoalmente, acre-

tuto. Sou totalmente contra o
"Contrato de Gestão", como quer
Azeredo. O Ipsemgjá tem vários
serviços terceirizados, mas fazer
o mesmo com o seu gerenciamento
é um absurdo.

A solução para o Ipsemg não é
privatizá-lo. E preciso torná-lo
público (gerido socialmente) e efi-
ciente. Hoje ele é estatal (gerido
pelo governo do Estado) e
ineficiente, pois é mal adminis-
trado. Prova disso é a renovação
fora dos padrões legais de contra-
tos de aluguel de imóveis em um
dos quarteirões da Praça Sete,
pertencentes ao Instituto. Um
processo feito sem licitação e com
renovação por dez anos. A lei exi-
ge licitação e que o contrato não
ultrapasse cinco anos.

Por tudo isso estou em defesa

Deputado Gilmar Machado
(PT)
Relator da CEI

do Ipsemg. Não há como tornar
um órgão público forte e sólido,
quando o próprio Estado cuida de
derrubá-lo, de torná-lo deficitá-
rio. E uma vergonha. Um descaso
com o funcionalismo público esta-
dual, que merece mais respeito.
Aliás, respeito é palavra fora do

dito que a saída está na parti- dicionário do governo de Minas.
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EDUCAÇÃO

A defesa da autonomia das universidades e a crítica à política do
MEC de tirar gradativamente do Estado a responsabilidade pelo
ensino superior foram os dois motes que marcaram o encontro dos
representantes de instituições federais de ensino superior em Minas

UNIVERSIDADES MOSTRAM
TRABALHO EM MINAS

Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais" foi o
tema do Ciclo de Debates realizado em
18 de novembro último, no Plenário
da Assembléia Legislativa, em
promoção conjunta com o Fórum das
Instituições Federais de Ensino
Superior em Minas Gerais. Na

abertura, o presidente do Fórum e reitor
da Universidade Federal de Juiz de Fora,

Renê Gonçalves de Mattos, defendeu a autonomia da
Universidade e criticou a proposta do MEC que retira
do Estado, gradativamente, a responsabilidade com o
ensino superior. Ele destacou a participação das 12
instituições federais de ensino superior (IFES)' de
Minas no desenvolvimento do Estado.

Representantes das 12 IFES apresentaram relatos
das ações desenvolvidas nas diversas regiões do
Estado e sua contribuição para o desenvolvimento.

A situação das universidades foi debatida também
pelo secretário regional do Sindicato dos Docentes
das Instituições de Ensino Superior, Armando Chaves
Correia, e pela professora Dirlene Trindade Marques,
diretora da Associação dos Professores Universitários
de Belo Horizonte. Após o Ciclo de Debates, foi aberta
a mostra "Educação Superior: Compromisso com
Minas", que permaneceu no saguão da Assembléia
Legislativa durante uma semana, onde as
universidades mostraram um pouco do trabalho que
desenvolvem.

Publicamos a seguir a íntegra do discurso do
professor Renê Gonçalves de Mattos.

Renê _Gonçalves _de Mattos

Reitor da Universidade Federal de
Juiz de Fora e presidente do Fórum das
Instituições Federais de Ensino Superior

em Minas Gerais
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Aljniversidade é uma institui-
ção social de interesse público e
tem como finalidade a produção e
a transmissão do conhecimento.
Por essência, deve ser uma insti-
tuição autônoma e democrática,
onde a pluralidade de idéias e das
concepções teórico-metodológicas
possa se manifestar, sem restri-
ções, garantindo a riqueza do pro-
cesso da investigação e da desco-
berta.

Enquanto locus privilegiado
para a produção e a transmissão
do saber, tem consciência de seu
compromisso com a sociedade, que
deve se expressar na formação de
cidadãos livres e conscientes e na
produção do saber que contribua
para a construção de uma socieda-
de justa, democrática e iguali-
tária.

E com essa concepção da Uni-
versidade que passo a falar das
Instituições de Ensino Superior e,
particularmente, do papel que es-
sas instituições vêm desempe-
nhando em nosso Estado.

O momento atual - A história
que vem sendo vivenciada pelas
IFES em todo o Brasil exige que,
preliminarmente, sejam pontua-
das algumas questões que consi-
dero essenciais para o entendimen-
to de sua atuação presente, bem
como para que se possa deter-
minar os desafios do futuro pró-
ximo.

E incontestável o processo de
transformações por que passa o
mundo de hoje. A Revolução Cien-
tífica e Tecnológica provoca o de-
senvolvimento acelerado de forças
produtivas, o que tem implicado
novas relações sociais, alterando
substancialmente a forma como os
homens vivem e se organizam. O
processo de internacionalização da
economia, chamado por muitos de

globalização, produz efeitos so-
ciais e culturais que alteram a
vida humana em todas as suas
dimensões. Sem nenhuma dú-
vida, o Planeta se mostra hoje
sob o impacto de condições ab-
solutamente peculiares e que,
por isso mesmo, precisam ser
compreendidas de forma crítica
e racional.

O chamado processo de
globalização tem-se caracteri-
zado pela exclusão social, que
pode ser considerada como a
mais perversa em toda a histó-
ria da acumulação capitalista,
desde os séculos XVII e XVIII.
Cada vez um número menor de
pessoas em todo o mundo tem
acesso aos benefícios da
tecnologia e da ciência. Contra-
riamente ao que seria desejado,
as condições de vida da maioria
dos seres humanos não melho-
ram, mas se tornam mais de-
gradantes.

A política neoliberal, hoje
justificadora desse padrão de
acumulação do capitalismo, tem
produzido efeitos danosos, não
só no setor da economia, mas,
principalmente, no social e no
cultural.

Penso que é exatamente no
setor cultural que os sintomas
mais sérios do que se pretende
com esta sociedade se mani-
festam.

Entendo a cultura como ele-
mento norteador dos comporta-
mentos humanos. Pode-se de-
tectar, no processo de formação
de valores, mudanças que con-
tribuem para a alienação do ser
humano. Sob a capa do respeito
à individualidade, cresce o indi-
vidualismo exacerbado; sob a
capa da liberdade, cresce a
competitividade sem freios e
sem limites; sob a capa do "mo-

demo", velhas concepções são
travestidas de novidade, num pro-
cesso ideológico que identifica o
novo com o melhor. São esses valo-
res que vão sendo interiorizados
na mente e no coração das pessoas,
formando cada vez menos cida-
dãos e mais consumidores. Perde-
se a perspectiva do coletivo e da
esperança; o sonho fica encarcera-
do nas quatro paredes do cotidia-
no, como se o sofrimento fosse ine-
vitável ou até natural. A lógica do
mercado nos transforma, a todos,
em mercadorias, cada vez de me-
nor valor.

Nesse contexto, as instituições
públicas de ensino superior podem
e devem ter um papel essencial,
tendo em vista o seu caráter crítico
e criativo e a sua capacidade de
compreender as contradições e es-
tabelecer as necessárias media-
ções. Sem recusar os benefícios da
tecnologia e da ciência, é preciso
canalizá-los para melhorar as con-
dições de vida da maioria da popu-
lação, contribuindo para imple-
mentar o urgente processo de
desalienação do ser, resgatando a
sua liberdade e sua dignidade.

Não obstante, até por terem as
características fundamentais para
agir na história, mudando os ru-
mos desse processo, as IFES vêm
enfrentando os ataques sistemáti-
cos da lógica do mercado e da polí-
tica neoliberal. Os orçamentos es-
tão estrangulados, sem recursos
até para manutenção. A proposta
de autonomia feita pelo MEC aca-
ba por retirar do Estado,
gradativamente, a responsabilida-
de com o ensino superior. Entre-
tanto, a instituição está encontran-
do oxigênio para a resistência e
enfrenta o desafio da busca de al-
ternativas.

Um país que ainda considera,
por meio de seu governo, que o
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ensino superior é um privilégio,
está renunciando ao desenvolvi-
mento, à liberdade, ao mesmo
tempo em que mata a cidadania.

A dicotomia entre educação bá-
sica e educação superior, num país
como o Brasil, é uma falácia que
não resiste a nenhuma análise
consistente. A Educação é um pro-
cesso global e como tal deve ser
entendida e implementada. Não
há educação básica forte com Uni-
versidade fraca e vice-versa.

Conscientes das dificuldades
que o momento histórico apresen-
ta, as Instituições Federais de
Ensino Superior, que já foram
palco da resistência vitoriosa con-
tra a ditadura militar, aceitam o
desafio de continuar produzindo
e transmitindo saber que possa
contribuir para uma nação sobe-
rana, um povo livre e uma socie-
dade justa.

As Instituições em Minas são,
de certa forma, o retrato do Bra-
sil. Comportam a sua beleza, as
suas riquezas, as suas diferenças
e as suas desigualdades. Ao mes-
mo tempo, têm, em sua história, a
marca da luta permanente pela
liberdade e pela justiça social.

E trabalhando com as diferen-
ças das várias regiões mineiras
que as lES públicas têm, ao longo
dos anos, contribuído, por meio do
ensino, da pesquisa e da exten-
são, para transformar a face do
Estado. Limitações certamente
existem, mas não se pode negar o
papel decisivo que as IFES es-
tão desempenhando em Minas
Gerais.

São seis universidades: UFMG,
UFJF, UFV, UFOP, UFU, UFLa;
quatro instituições especializa-
das: Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro, Escola de En-
genharia de Itajubá, Escola de
Farmácia e Odontologia de
Alfenas e Faculdade Federal de

Odontologia de Diamantina; uma
Fundação de Ensino Superior (São
João dei-Rei) e um CEFET/MG.

Todas as IFES, resguardadas
as suas características, desenvol-
vem o ensino e a pesquisa e, por
meio da extensão, efetivam seu
compromisso com a sociedade.

Cada uma, atendendo às dife-
rentes regiões do Estado, desen-
volvem ações que atingem milha-
res de pessoas, por meio dos cur-
sos de graduação (nas universi-
dades, em todas as áreas do co-
nhecimento, e nas instituições
especializadas, em suas áreas es-
pecíficas). Inúmeros grupos de
pesquisa atuam de forma orgâni-
ca nas lES.

E importante destacar que, nos
cursos de graduação, as IFES for-
mam recursos humanos qualifi-
cados em todas as áreas do conhe-
cimento (professores, médicos, en-
genheiros, advogados, economis-
tas, profissionais da comunicação
social, arquitetos, psicólogos, so-
ciólogos, historiadores, antropó-
logos, etc.) atendendo, por um
lado, as exigências do mercado de
trabalho e, por outro lado, for-
mando profissionais cidadãos,
com compromisso social e com
capacidade de crítica às normas e
à dinâmica do próprio mercado.
Essa tem sido uma tarefa primor-
dial para as IFES mineiras, com
repercussão imediata na vida da
população.

A pós-graduação vem-se con-
solidando na maioria das insti-
tuições e tem contribuído, subs-
tantivamente, para os variados
processos de capacitação de re-
cursos humanos. A pós-gradua-
ção lato-sensu (cursos de especia-
lização) tem sido responsável pe-
los programas de projetos de edu-
cação continuada.

Os cursos de mestrado e de
doutorado têm formado pesqui-

sadores e especialistas com pro-
dução intelectual reconhecida in-
ternacionalmente, além de con-
tribuírem, de forma decisiva, com
projetos que revitalizam a qua-
lidade do ensino superior e propi-
ciam mudanças sociais e qualita-
tivas.

A extensão universitária é cada
vez mais fortalecida por meio de
uma nova concepção que compre-
ende a extensão como processo
educativo, científico e cultural que
articula o ensino e a pesquisa,
com o objetivo de viabilizar as
transformações necessárias à so-
ciedade. Isso significa que a ex-
tensão, longe de ser um mero
apêndice, integra de forma orgâ-
nica a vida acadêmica. Constitui,
sem dúvida, um instrumento de
garantia para a efetiva integração
entre teoria e práxis. Nesta pers-
pectiva, vários programas
extensionistas são desenvolvidos
pelas IFES mineiras em todas as
áreas do conhecimento. Um nú-
mero significativo de projetos e
ações já se estruturam, de forma
interdisciplinar, procurando es-
tabelecer a ruptura com o conhe-
cimento estanque e linear. A ex-
tensão, por sua característica de
relação efetiva com a sociedade,
realiza obrigatoriamente o movi-
mento necessário para que a teo-
ria transcenda os muros da aca-
demia e se transforme em prática
social sistemática. Nesse movi-
mento, fica evidenciado que o co-
nhecimento só tem inserção con-
creta na vida das pessoas, se
produzido de forma interdisci-
plinar.

As IFES mineiras têm desen-
volvido projetos nas seguintes
áreas: educação, saúde, tecno-
logia, humanidade, ciências so-
ciais e cultura.

E importante destacar a con-
cepção preventiva na área da saú-
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de, o que significa romper com os
padrões meramente curativos,
para se investir na ausência da
doença. Os cursos dessa área es-
tão se reformulando para atender
às exigências da sociedade, com a
formação de profissionais de saú-
de para a família.

Na área tecnológica, progra-
mas importantes estão em an-
damento, com o propósito de
contribuir para o desenvol-
vimento auto-sustentado
em Minas Gerais.

O Softex 2000, com
o objetivo de desen-
volver a indústria
cl	software,
voltada para
o mercado

interno e externo, vem-se consoli-
dando em várias regiões do Esta-
do, por meio dos pólos localizados
em Belo Horizonte, Juiz de Fora e
Viçosa.

A incubação de empresas tem
contribuído para a produção e apli-
cação prática de novos conheci-
mentos tecnológicos, principal-
mente na indústria de alimentos
e química fina.

A política de incentivo a pe-
quenas e médias empresas tem-

se materializa-do por meio
de uma parceria efetiva,

em que as IFES
disponibilizam os

seus equipamen-
tos e laborató-

rios, como

forma de subsidiar concretamen-
te os investimentos nessa área.

No campo da prestação de ser-
viços, cada vez se estreita mais a
relação entre as IFES e as socie-
dades mineiras. Cabe destacar os
processos de colaboração na área
da educação; na área da saúde,
com a atuação dos hospitais uni-
versitários; e no setor produtivo,
com a parceria com grandes em-
presas para o desenvolvimento
de inovações tecnológicas e for-
mação de recursos humanos es-
tratégicos.

No Programa "Minas por Mi-
nas - Universidade Presente", as
IFES estão desenvolvendo, em to-
das essas áreas do conhecimento,
ações em três regiões do Estado:
Norte de Minas, Vale do
Jequitinhonha e Vale do Rio Doce.

Cabe, ainda, destacar o papel
das IFES na formação de profes-

sores leigos da rede estadual.
No setor agrário, pequenos

produtores rurais têm
sido incentivados por

meio da aplicação de
novos recursos

tecnológicos, o que
interfere direta-

mente nos fato-
res de produ-
ção, garantin-
do maior eficá-
cia e eficiên-

1

cia.
O Circuito

Cultural foi
reativado para
que, por meio da
cultura,	as

IFES, de forma in-
tegrada, respeitem

a mineiridade e influ-
enciem na formação de

novos valores compromissa-
dos com os ideais de justiça e de
liberdade dos mineiros.
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Os desafios do futuro - Em
janeiro de 1995, foi criado o Fórum
das IFES mineiras com o objetivo
de estabelecer a articulação e a
cooperação necessárias entre as
várias instituições, principalmen-
te na pós-graduação, na pesquisa
e na extensão.

De forma articulada e combi-
nada, as 12 IFES podem contri-
buir efetivamente para o desen-
volvimento do Estado, a partir de
suas várias e diferentes regiões.

O Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado tem nas IFES
um suporte fundamental. Várias
açõesjá estão em andamento, con-
forme vimos anteriormente. Ten-
do como referência as rodovias
BR-040 e Fernão Dias como "cor-
redores de desenvolvimento", as
IFES estão compromissadas com
programas, projetos e ações que
viabilizem o avanço da educação,
da ciência e da tecnologia.

As IFES, particularmente as
federais, são estratégicas no pro-
cesso de desenvolvimento auto-
sustentado, porque são responsá-
veis pela produção do conheci-
mento. E importante lembrar que,
no plano nacional, 90% da produ-
ção de pesquisa está concentrada
nas Instituições Federais de En-
sino Superior.

E pelo Fórum que as IFES mi-
neiras devem estabelecer perma-
nente diálogo com os poderes es-
taduais, particularmente com a
Assembléia Legislativa.

Na perspectiva do futuro, vis-
lumbrando o terceiro milênio, é
fundamental que as IFES, em
Minas Gerais, tenham cada vez
mais a clareza de seu papel junto
à sociedade.

Enquanto instituição capaz de
estabelecer a necessária media-
ção com o processo de transfor-
mação científica e tecnológica por
que passa o mundo, é fundamen-

tal investir na revolução da Edu-
cação. A Educação é  instrumen-
to essencial para se contrapor aos
efeitos perversos da globalização,
porque forma valores de maneira
articulada com o processo de co-
nhecimento.

Tendo como perspectiva a re-
volução da Educação, as IFES
deverão investir, nos próximos
anos, na consolidação de alguns
projetos já em desenvolvimento,
como na permanente disposição
de se inovar. Consolidar a
mdi ssociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, buscar no-
vos paradigmas teóricos
revitalizadores do conhecimento,
é uma exigência desses tempos de
mudança. E preciso investir na
democratização do acesso, por
meio do ensino noturno e da edu-
cação à distância. Trabalhando
com a interdisciplinaridade, é
possível fortalecer o conhecimen-
to teórico e prático, compro-
missado com a formação de cida-
dãos. E preciso investir nas vári-
as mudanças necessárias a Mi-
nas Gerais, nas áreas de educa-
ção, saúde, ciência e tecnologia.

Ensinar/aprender/investigar/
descobrir são, por essência, atos
revolucionários, porque estão per-
manentemente inseridos em pro-
cessos de mudança. E fundamen-
tal que a sociedade se torne cada
vez mais consciente desse poten-
cial, para que o trabalho das IFES
tenha a ressonância típica das
mudanças junto à maioria da po-
pulação.

E com a disposição de investi-
mento por uma sociedade justa,
democrática e igualitária que as
IFES mineiras caminham para o
ano 2000. Para isso, é indispensá-
vel a parceria com a sociedade e
com outros poderes, principal-
mente com o Poder Legislativo.

Produzir e difundir conheci-

mentos, formar o ser humano com-
prometido com a cidadania e a
melhoria da qualidade de vida,
promover o desenvolvimento da
região são desafios presentes e
futuros que as IFES assumem,
enquanto compromisso público,
com a sociedade mineira.

Diz o poeta mineiro Murilo
Mendes: "Ninguém moverá para
mim a máquina do sonho, eu terei
de movê-la". Estou convicto de
que juntos poderemos fazer a re-
volução necessária na Educação e
na Universidade, resgatando o
sonho mineiro de democracia e
justiça social de modo a
transformá-lo em realidade. Re-
cuperar a utopia não é devaneio,
nem delírio. E a aposta dos que
ainda acreditam no "vir a ser",
com dias melhores.

NOTAS
Universidade Federal de Mi-

nas Gerais (UFMG), Universidade
Federal de Viçosa (UFV), Universi-
dade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP),
Universidade Federal de Lavras
(UFLa), Escola de Farmácia e Odon-
tologia de Alfenas (EFOA), Escola
Federal de Engenharia de Itajubá
(EFEI), Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET/MG), Faculdade de Medi-
cina do Triângulo Mineiro (FMTM),
Faculdade Federal de Odontologia
de Diamantina (FAFEOD), Funda-
ção de Ensino Superior de São João
deI-Rei (FUNREI).

REVISTA DO LEGISLATIVO 53



Jo.-t

LEGISLAÇÃO

As análises preliminares sobre os efeitos da Lei n° 12.040, de 1995, a chamada Lei Robin
Hood, que redistri bui parcela do IC'MS dos municípios, confirmam o seu caráter redistributivo
e demonstram que este rearranjo tende a favorecer os municípios de menor expressão
econômica, em detrimento daqueles que se situam no estrato econômico superior

O IMPACTO REDISTRIBUITIVO
DA LEI ROBIN HOOD

Marcelo Cardoso Soares
Pesquisador do Centro de Estudos Econômicos

e Sociais da Fundação João Pinheiro

	Constituição Fede- porções: 94,0668% pelo critério	A partir da publicação da Lei
ral de 1988, no do VAF",5,6100% para os municí- n 9 12.040, em 28 de dezembro de

P:.
inciso ildoparágra- pios mineradores e 0,3232% a tí- 1995, outros critérios passaram
fio único do artigo tulo de compensação financeira também a ser considerados. A par-

pios de Mateus ticipação relativa de cada um va-158, estabeleceu para os municí
-	que pertencem aos Leme e Mesquita.	 ria de acordo com a Tabela 12.

municípios 25% do pro-
duto da arrecadação do	 TABELA 1
ICMS. O mesmo texto
dispõe que no mínimo	 Distribuição dos Critérios da Lei N 2 12.040195
três quartos desse mon-	 .	 1996	1997	1998	1999
tante serão repartidos VAF	 13,04702 9,97240 4,48608 4,55072 4,61536na proporção do Valor
Adicionado Fiscal Área Geog ráf ica	 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000
(VAF) de cada municí- População 0,66600 2,04200 2,71000 2,71000 2,71000
pio, e o outro um quar- População dos 50 mais populosos 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000
to, conforme regula-
mentar a legislação es- Educação	 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000

taduaL	 Área Cultivada	 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000
Em Minas Gerais, o Patrimônio Cultural	 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000

Decreto-Lei n° 32.771, Meio Ambiente	 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000
de julho de 1991, esta-
beleceu que a cota-par- Saúde	 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000
te do ICMS fosse dis- Receita Própria	 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000
tribuída levando em Cota Mínima	 5,50000 5,50000 5,50000 5,50000 5,50000
conta os critérios de
VAF,	municípios Municípios Mineradores	1,50000 0,75000 0,11000 0,11000 0,11000

mineradores e compen- Mateus Leme	 0,20383 0,18070 0,13555 0,09037 0,04518
sação financeira por Mesquita	 0,08755 0,07780 0,05837 0,03891 0,01946
desmembramento de 25	25	25	25	25
distrito. Os repasses ti-
nham as seguintes pro- Fonte: Projeto de Lei n9 1.025196
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Podem-se agrupar esses critérios
em cinco tipos distintos: econômi-
co, geodemográfico, gestão, igua-
litário e restrito. O econômico se
refere à expressão da atividade
econômica do município e é repre-
sentado pelo índice do VAF. O
geodemográfico é aquele ligado à
extensão territorial e à dinâmica
populacional dos municípios, ten-
do como integrantes Área Geo-
gráfica, População e População
dos 50 municípios mais populo-
sos. O gestão se relaciona à capa-
cidade própria das prefeituras em
auferir receitas e alocar recursos,
tendo como componentes os índi-
ces de Educação, Área Cultiva-
da', Patrimônio Cultural, Meio
Ambiente, Saúde e Receita Pró-
pria. O igualitário considera to-
dos os municípios iguais, sendo
representado pelo critério de Cota
Mínima. Finalmente, o restrito

ficar alguns aspectos relevantes.
Os tipos econômico e restrito di-
minuem sua participação ao lon-
go do tempo. O VAF, em especial,
passa de uma participação de
19,07% em 1995, o que
corresponde a 76,28% do total do
um quarto regulado pela Lei n°

20 maiores
30 maiores
40 maiores
51 maiores

Fonte: Riani (1996:65)

pação predominante em termos
globais, sendo responsável por
88,05% do repasse do ICMS para
os municípios em 1996, caindo
para 79,62% em 2000. Isso é im-
portante, visto que o VAF está
muito concentrado em poucos mu-
nicípios, como mostra a Tabela 3.

61,6
67,5
72,1
76,1

TABELA 3
Perfil da Contribuição dos Municípios com os

Maiores Valores do VAF no Total do Estado em 1993

Municípios	 % do VAF 1993
IIImaiores

TABELA 2
Agregação dos Critérios da Lei n 2 12.040 em Tipos e

Sua Distribuição no Período 199512000
Il:	[4	zIiII

Econômico	19,06680 13,04702 8,45750 4,48608 4,55072 4,61536
Geodemográfico 0,00000 1,66500 4,04000 5,71000 5,71000 5,71000
Gestão	0,00000 2,99700 5,99400 9,00000 9,00000 9,00000
Igualitário	0,00000 5,50000 5,50000 5,50000	5,50000	5,50000
Restrito	5,9332	1,79138 1,00850 0,30392	0,23928	0,17464
Total	 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000

Perfil da contribui-
ção dos municípios com
os maiores valores

Essa forte concen-
tração do VAF em pou-
cos municípios, aliada
ao peso do critério eco-
nômico, mostra que a
distribuição da cota-
parte do ICMS sofre
forte determinação da
desigualdade na distri-
buição da atividade
econômica em Minas
Gerais. Dito de outra
forma, os efeitos
redistributivos da lei

se refere àqueles índices que atin-
gem apenas um grupo definido de
municípios, como Mateus Leme e
Mesquita e Municípios Minera-
dores.

Considerando, em termos agre-
gados, a participação destes cinco
tipos no período 1995/2000, tem-
se a Tabela 2.

Por esta tabela, é possível veri-

12.040, para 4,62% em 2000, ou
18,48% do conjunto. Isso implica
a ocorrência de efeitos
redistributivos, pelo fato de que
os repasses para os municípios
não são mais efetuados exclusi-
vamente na proporção direta de
sua atividade econômica.

Todavia, convém lembrar que
o VAF continua a ter uma partici-

estão contidos dentro
de limites que já são previamente
definidos.

Ainda examinando a Tabela 2,
é interessante observar que os
tipos geodemográfico e gestão au-
mentam sua participação no con-
junto. A participação do tipo ges-
tão cresce ao longo do período,
representando o tipo de maior ex-
pressão a partir de 1998, com
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36,00% do total do um quarto re-
gulado por lei estadual. Tal fato
mostra a importância dos critéri-
os relacionados com o desempe-
nho das prefeituras para o cálculo
dos repasses da cota-parte do
ICMS e indica a intenção de que a
lei sirva como incentivo para que
os municípios aumentem os gas-
tos em áreas que incrementem a
qualidade de vida de suas popula-
ções.

Essas breves considerações ser-
vem para delinear as duas ques-
tões a serem tratadas neste arti-
go. A primeira delas é uma avali-
ação preliminar dos efeitos
redistributivos sobre os repasses
da cota-parte do ICMS para os
municípios, devidos à aplicação
da Lei ng 12.040. A outra se rela-
ciona com os possíveis efeitos. da
lei sobre a gestão dos recursos
municipais.

1 - AVALIAÇÃO DO IMPAC-
TO REDISTRIBUTIVO DA
LEI N 12.040

Para uma estimativa do efeito
redistributivo da lei, adota-se o
procedimento de comparar os re-
passes para os municípios em
1996, já com os novos critérios,
com aqueles que seriam efetuados,
também em 1996, se a distribui-
ção seguisse a sistemática anteri-
or. Dito de outra forma, pretende-
se contrastar os repasses da cota-
parte em um mesmo ano, 1996,
na vigência da Lei n2 12.040, com
uma situação hipotética em que a
distribuição fosse feita como aque-
la de 1995.

A adoção dessa metodologia
aproxima-se das condições de si-
mulação de um experimento, onde
a situação de controle é aquela da
distribuição na ausência da Lei n
12.040. Ao comparar as duas, le-
vam-se em conta os efeitos devi-
dos exclusivamente à aplicação
dos critérios da lei, e não a outras
variações que também influem

nos repasses para os municípios,
como o valor global da parcela do
ICMS5 a ser distribuída e as dife-
renças nos índices municipais do

50% que recebem menos 2,1

5% que recebem mais	70,0

VAF de um ano para outro.
Para calcular os repasses hi-

potéticos para os municípios, uti-
lizam-se os critérios e as propor-
ções estabelecidos pelo Decreto-
Lei n 32.77 1. Assim, o critério do
VAF participa com 94,0668%, o
de municípios mineradores, com
5,61%, e Mateus Leme/Mesquita,
com 0,3232%. Todavia, os índices
de VAF são os mesmos usados no

Menor repasse	 0,13

Média dos repasses	50,61

Maior repasse	786,26

cálculo dos repasses feitos em
1996.

Para estimar o repasse do total
da cota-parte do ICMS em 1996, é
utilizado o repasse efetuado de
janeiro a setembro de 1996
(R$ 1.020.522.444,10), comple-
mentado pelo repasse médio men-
sal nesse período para os últimos
três meses do ano. Assim proce-

dendo, tem-se um valor total de
R$ 1.360.696.592,13.0 cálculo dos
repasses per capita utiliza a esti-
mativa da população dos municí-

6,0

64,5

pios mineiros em 1995, feita pelo
IBGE.

A partir das duas distribui-
ções, são feitas algumas compa-
rações, mostradas a seguir.

A Tabela 4 mostra que ocor-
reu uma redistribuição nos re-
passes para os municípios e que
essa variação foi mais intensa
para aqueles que recebiam me-

9,06

66,91

683,57

nos anteriormente à lei. Esses
quase triplicaram sua participa-
ção no total, passando de 2,1%
para 6,0%. O estrato superior,
por sua vez, experimentou uma
perda no total de 5,5 %. A tabela
5, por sua vez, permite ver que a
distribuição dos repasses per
capita apresenta uma diminui-
ção em sua heterogeneidade.

TABELA 4

Percentual do Repasse da Cota-Parte do ICMS - 1996
Quantidade de Municípios Sem a Lei n2 12.040 Com a Lei n2 12.040

TABELA 5

Valores dos Repasses Per Capita - 1996 (em R$ 1,00)
Sem a Lei n2 12.040 Com a Lei n2 12.040
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TABELA 6

Situação dos Municípios com os Menores Repasses sem a Aplicação da Lei - 1996

Municípios	 Repasse	Repasse	Diferença	Per Capita Per Capita
sem a Lei	com a Lei	(%)	sem a Lei	com a Lei

0,63

0,13

0,73

1,67

2,43

0,29

2,58

1,26

1,20

2,30

Cedro do Abaeté

Mamonas

Jaguaraçu

São Sebastião do Rio Preto

Passabém

Chapada do Norte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Congonhas do Norte

Cristália

Presidente Kubitschek

838,33

971,56

2.126,31

3.356.36

3.894,62

4.637,76

5.146,59

5.774,71

6.089.48

7.183,92

148.922,05

139.414,97

120.188,56

130.952,97

146.110,73

227.806,28

120.970,13

168.567,45

176.071,12

153.850,95

17.664,08

14.249,67

5.552,44

3.801,64

3.651 ,60

4.811 ,99

2.250,49

2.819,07

2.791,40

2.041,60

111,72

19,26

41,08

65,09

91,32

14,27

60,55

36,80

34,80

49,23

TABELA 7

Situação dos Municípios com os Maiores Repasses sem a Aplicação da Lei - 1996
Municípios	 Repasse	Repasse	Diferença Per Capita Per Capita

sem a Lei	com a Lei	(%)	sem a Lei	com a Lei

Belo Horizonte

Betim

Contagem

Uberlândia

lpatinga

Itabira

Uberaba

Juiz de Fora

Poços de Caldas

Nova Lima

131.621.056,70

121.637.434,43

98.371.801.15

89.644.998,04

52.163.760,66

46.228.683,03

32.695.705,49

31 .633.848,69

24.830.234,52

25.717.274,33

127.039.588,81

114.241.342,05

93.263.241 ,43

85.243.962,18

49.602.400,96

33.194.590,96

30.924.653,93

39.641 .295,23

21 .593.052,02

19.515.239,96

-3,48

-6,08

-5,19

-4,91

-4,91

-28,19

-5,42

-3,14

-13,04

-24,12

62,76

611,56

195,14

219,88

275,04

502,08

151,44

76,91

211,17

456,31

60,57

574,38

185,01

209,08

261,54

360,52

143,24

74,50

183,64

346,27
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GRÁFICO 1 — Repasses por Municípios: com e sem a Lei n g 12.040
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GRÁFICO 2 - Repasses por Populaçao: com e sem a Lei n 2 12.040
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Pode-se perceber que diminui
a diferença entre o menor e o
maior valor per capita após a im-
plantação da lei. Isso significa
dizer que a distribuição destes
repasses torna-se menos hetero-
gênea, com a média dos repasses
se colocando numa posição mais
para o centro da distribuição. As
tabelas 6 e 7 permitem visualizar
a dimensão desse efeito redis-
tributivo.

Pela Tabela 6 (p. 56), tem-se os
efeitos relativamente mais inten-
sos que atingem aqueles municí-
pios que receberiam os menores
repasses. Isso se deve ao fato de
que a base inicial de comparação
é muito pequena. Cedro do Abaeté,
por exemplo, receberia um total
de R$ 838,33 em 1996, enquanto
que, com a lei, esse valor atinge
R$ 148.922,05.

O sentido da redistribuição fica
mais claro ao se examinar a Tabe-
la 7. Os municípios com os maio-
res repasses perdem menos em
termos relativos, mas uma quan-
tia expressiva em termos absolu-
tos. O valor redistribuído atinge
R$ 90,3 milhões, ou cerca de 6,6%
do repasse total em 1996. Ocorre-
ram perdas em 96 municípios,
enquanto que os outros 660 tive-
ram ganhos.

Uma visualização mais ampla
do efeito geral da lei pode ser
obtida através do exame do Gráfi-
co 1. Ele contém as curvas de
Lorenz6 das distribuições dos re-
passes por município com e sem a
aplicação da Lei n 12.040. Pode-
se observar que a curva da distri-
buição, após a aplicação da lei,
encontra-se sobre a outra em to-
dos os estratos de municípios. Isso
quer dizer que a distribuição fi-
cou menos desigual em todos es-
ses segmentos.

Pode-se, a partir do Gráfico 1,
calcular os índices de Gini 7 asso-
ciados às duas distribuições. A

curva correspondente à ausência
da aplicação da lei tem um índice
de 0,866, enquanto que a segunda
curva apresenta um índice de
0,795. Apesar do evidente decrés-
cimo no nível de desigualdade,
essa continua em patamares ele-
vados.

O Gráfico 2, por sua vez, apre-
senta a distribuição dos repasses
por população, nas situações de
ausência e de aplicação da lei.
Outra vez, percebe-se que a curva
da distribuição, após a
implementação da Lei n° 12.040,
está acima daquela relativa à si-
tuação contrária. Os índices de
Gini são, respectivamente, 0,538
e 0,461. E interessante notar, ao
comparar-se os índices para os
gráficos 1 e 2, a queda do nível de
desigualdade quando se leva em
conta os repasses por população,
ao invés de por município. Isso
mostra que existe uma certa cor-
relação entre o tamanho da popu-
lação em um município e o repas-
se que esse recebe.

2 - A LEI N9 12.040 E SEUS
EFEITOS SOBRE A GESTÃO
MUNICIPAL: ALGUMAS
QUESTÕES

Ao agrupar alguns dos crité-
rios introduzidos pela legislação
estadual sob o título gestão, bus-
ca-se destacar uma concepção que
os une, qual seja, a de fornecer um
incentivo para que os municípios
orientem suas ações no sentido de
melhorar a qualidade de vida de
suas populações. Esse efeito é ob-
tido através do aumento do re-
passe para aqueles municípios que
conseguirem maiores índices nas
atividades definidas como impor-
tantes para aquela melhoria. Dos
seis índices contidos no tipo ges-
tão, este ensaio concentra a aten-
ção em dois: saúde e educação.

a) Saúde
O índice de saúde estipula que

os municípios receberão repasses
proporcionais à relação entre seus
gastos per capita com saúde e o
somatório dos mesmos gastos de
todos os municípios mineiros. O
efeito esperado é, então, aumen-
tar o volume de gastos munici-
pais com saúde. Todavia, assim
definido, o índice não exibe ne-
nhum incentivo para aumentar a
qualidade das despesas na área.
Dito de outra forma, gastar mais
não significa gastar melhor.

Na verdade, existe mesmo o
risco de que esse índice, ao consi-
derar apenas o nível de despesas,
seja um desestímulo a um au-
mento da eficiência no uso desses
recursos. E possível imaginar uma
situação em que um município
que opte por uma linha de ação de
menor custo/impacto em um con-
junto dado de alternativas seja
penalizado com um repasse me-
nor do que receberia, se escolhes-
se outra que causasse o mesmo
impacto, mas a um custo maior.
Um caso seria uma cidade que
privilegiasse a atenção hospita-
lar em detrimento da atenção
ambulatorial. O esvaziamento
desta pode sobrecarregar o aten-
dimento hospitalar, gerando a ne-
cessidade de procedimentos, em
geral, de custo muito mais alto.

Uma alternativa para mini-
mizar esse risco seria introduzir
um indicador de desempenho no
índice. Dessa forma, estariam
sendo considerados o nível de gas-
tos, bem como os resultados al-
cançados. Um exemplo é derivar
um indicador que considere a re-
lação entre gastos com atenção
hospitalar e com atenção
ambulatoria18.

Um outro foco de problemas é a
pouca representatividade dos da-
dos utilizados para calcular o ín-
dice de saúde. A fonte desses da-
dos são as prestações de contas
dos municípios enviadas ao Tri-
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bunal de Contas do Estado. Ne-
las, as prefeituras lançam as des-
pesas realizadas no âmbito da
administração direta. Todavia,
esse procedimento esbarra em
algumas características do pro-
cesso de municipalização da aten-
ção à saúde.

A descentralização do sistema
de saúde, embutido na dinâmica
do SUS, aponta no sentido de atri-
buir mais responsabilidades aos
municípios na gestão da atenção
à saúde. Essa atribuição, entre-
tanto, ocorre de forma flexível e
gradual, buscando respeitar a
variedade de contextos socioeco-
nômico e político-institucional
onde se inserem os municípios
brasileiros.

Em termos práticos, isso se
traduz na existência de três con-
dições de gestão, às quais os mu-
nicípios podem aderir: incipiente,
parcial e semiplena9. As atribui-
ções são crescentes a partir da
condição incipiente, até chegar
na situação semiplena, onde os
municípios assumem

"a completa responsabilidade
sobre a gestão da prestação de
serviços: planejamento, cadas-
tramento, contratação, contro-
le e avaliação e pagamento de
prestadores de serviço; o
gerenciamento de toda a rede
pública, exceto unidades hos-
pitalares de referência sob ges-
tão estadual; a execução e con-
trole das ações básicas de saú-
de, nutrição, educação, vigilân-
cia epidemiológica e sanitária
e de saúde do trabalhador de
sua competência" (Barros,
Piola, Vianna, 1996:37).
As transferências de recursos

federais 1° também seguem siste-
máticas diferentes, de acordo com
a condição de gestão. Na
incipiente, o município deve cons-
tituir fundo municipal ou, até sua
instalação, conta especial para

saúde. As transferências do SUS
cobrem a rede hospitalar munici-
pal própria, bem como seu pes-
soal. As unidades privadas, por
sua vez, recebem seus repasses
diretamente, sem que esses pas-
sem pelo caixa municipal. No caso
da condição semiplena, o volume
de recursos transferidos, inclusi-
ve para a rede privada, é
contabilizado pelo fundo munici-
pal de saúde.

O ponto a notar aqui é que a
maior parte do fluxo de recursos
para a saúde é realizado através
do fundo municipal. Isso tende a
favorecer os municípios que estão
no regime de semiplena, já que
eles contabilizam a totalidade das
transferências do SUS, ao contrá-
rio daqueles que estão na condi-
ção incipiente". Dessa forma, os
gastos, como levantados, não são
um indicador preciso das despe-
sas realizadas com saúde nos
municípios, apresentando uma
forte dependência da condição de
gestão e introduzindo um viés em
favor daqueles municípios mais
bem estruturados nessa área.

Esse fato é agravado pela irre-
gularidade que vem caracterizan-
do a forma como alguns municí-
pios têm contabilizado os fundos
municipais. Alguns deles têm,
como gestores, fundações de di-
reito público, que prestam contas
em separado da administração
direta. Outros ainda contabilizam
o fundo em separado. O resultado
é que, em muitos casos, o gasto
com saúde se encontra subesti-
mado'2.

Uma alternativa seria consi-
derar os dados de transferências
do SUS para os municípios, atra-
vés dos registros do Datasus. Es-
sas informações mostram os re-
cursos federais que são repassa-
dos para o município como um
todo. Todavia, é preciso que se
leve em consideração um fator

importante para o volume de re-
cursos transferidos. Esse está, em
boa medida, determinado pelo
tamanho da rede hospitalar e
ambulatorial instalada no muni-
cípio. Essa rede, por sua vez, re-
flete um padrão histórico de in-
vestimentos na construção de hos-
pitais.

Trabalhar com esses dados na
atual sistemática seria, de certa
forma, ratificar uma concentra-
ção de recursos nos municípios já
com melhores condições de aten-
dimento. Ao invés disso, os repas-
ses regidos pela Lei n° 12.040 po-
deriam assumir uma ótica com-
pensatória desse aspecto concen-
trador na operação do SUS, bus-
cando estabelecer, por exemplo,
um patamar mínimo de gastoper
capita. Os municípios que rece-
bessem transferências federais
abaixo desse patamar seriam com-
pensados com os repasses esta-
duais.

b) Educação
O índice de educação é defini-

do pela proporção entre a relação
dos alunos matriculados na rede
de ensino do município e a sua
capacidade de atendimento e o
somatório da mesma relação para
todos os municípios considerados.
Para ser incluído nesse critério, o
município deve ter uma quanti-
dade de alunos maior ou igual a
90% da sua capacidade de atendi-
mento. Essa é calculada dividin-
do-se 25% da receita de impostos
do município, compreendida a pro-
veniente de transferências, por
R$ 300,00, valor estimado para o
custo anual por aluno.

O estímulo contido nesse crité-
rio é para que a prefeitura au-
mente o número de matrículas na
rede de ensino municipal. Toda-
via, ao relacionar esse aumento
com a capacidade de atendimen-
to, o índice apresenta um incon-
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veniente. Um município que te-
nha uma alta capacidade de aten-
dimento, devido a uma elevada
receita de impostos, pode ter uma
demanda por matrículas em sua
rede de ensino inferior a 90% da-
quela capacidade. Dito de outra
forma, sua capacidade de atendi-
mento se situa num patamar
muito superior à sua necessida-
de de atendimento. Sendo as-
sim, o índice não servirá como
incentivo para o aumento da co-
bertura escolar, já que aquele
percentual jamais será alcan-
çado.

Ao mesmo tempo, é possível
imaginar também uma situação
em que um município esteja no
limite de sua capacidade de aten-
dimento e que tenha alunos em
número superior a 90% daquela
medida. Porém, esse número pode
estar aquém da sua necessidade
de atendimento. Haverá um re-
passe, mas nada garante que esse
seja proporcional ao déficit de
atendimento.

Para atenuar esses inconveni-
entes, seria possível incluir a ne-
cessidade de atendimento no
município, definida como o núme-
ro de crianças em idade escolar,
descontadas aquelas matricula-
das nas redes estadual e particu-
lar. Essas informações podem ser
obtidas a partir de estimativas
populacionais baseadas nos cen-
sos demográficos do IBGE, bem
como em dados da Secretaria de
Estado da Educação.

Assim, os municípios com
a capacidade de atendimento
maior que a necessidade de aten-
dimento teriam consideradas a
proporção entre as matrículas na
rede de ensino e a necessidade de
atendimento, desde que essa fos-
se maior que 0,9. Para os municí-
pios na situação oposta, seria le-
vada em conta a proporção entre
a necessidade de atendimento e a

capacidade de atendimento, des-
de que a relação entre matrículas
e capacidade de atendimento fos-
se superior a 0,9. Isso daria um
incentivo para que, por um lado,
as prefeituras que tivessem con-
dições próprias ampliassem a co-
bertura escolar e, por outro, tra-
ria um repasse compensatório
para aquelas cujo esforço de am-
pliação estivesse além de sua ca-
pacidade.

Porém, o aspecto quantitativo
não deve ser o único a ser conside-
rado. Estudos da Secretaria de
Estado da Educação indicam que
o sistema de ensino em Minas
Gerais padece com altas taxas de
repetência e evasão. O efeito com-
binado é uma elevada defasagem
série—idade 13 , o que aumenta o
tempo médio que um aluno leva
para se formar e impede que um
número maior de crianças tenha
acesso ao sistema educacional.
Esse é um ponto importante, vis-
to mostrar que o problema do au-
mento da cobertura escolar não
deve ser encarado apenas pelo
prisma do aumento da rede esco-
lar, mas também do ponto de vis-
ta do aumento da qualidade do
ensino.

Há uma série de medidas que
podem levar à melhoria da quali-
dade do ensino. Um bom exemplo
é a atual política estadual de edu-
cação, que tem essa preocupação
como um de seus princípios. En-
tretanto, o ponto que deve ser
enfatizado se refere à possibilida-
de de consideração do aspecto
qualitativo no índice de educação
da Lei n° 12.040.

Uma sugestão seria que o re-
passe de uma parcela do índice de
educação levasse em conta indi-
cadores de qualidade do ensino
nas redes municipais. Esses indi-
cadores poderiam ser as próprias
taxas de repetência e evasão, bem
como resultados médios em avali-

ações escolares periódicas". Isso
forneceria um incentivo para que
as prefeituras investissem na
melhoria da qualidade da educa-
ção de suas redes escolares.

3 - CONSIDERAÇÕES FI-
NAIS

A análise feita até aqui de
alguns aspectos da Lei ng 12.040
permite a apresentação de duas
conclusões principais. Em pri-
meiro lugar, existe um efeito
redistributivo inegável decorren-
te da implementação da lei. To-
dos os indicadores apresentados
mostram que diminui o nível de
desigualdade na distribuição dos
repasses, tanto em nível de mu-
nicípios quanto da população em
geral. Essa redistribuição pode
ser explicada pela introdução de
novos critérios e, principalmen-
te, pela diminuição da participa-
ção do índice do VAF na sistemá-
tica dos repasses.

Os indicadores levantados
mostram também que esse
rearranjo tende a favorecer os
municípios de menor expressão
econômica, em detrimento da-
queles que se situam no estrato
econômico superior. Antes da
implementação da Lei n9 12.040,
os municípios recebiam seus re-
passes numa relação quase que
exclusivamente proporcional à
sua participação no VAF total do
Estado. Dessa maneira, quem
muito contribuia, muito recebia
e vice-versa. Na forma atual, a
relação entre VAF municipal e
repasse é atenuada, permitindo
que outras características mu-
nicipais sejam consideradas.
Nesse sentido, a lei justifica a
alcunha de "Lei Robin Hood" que
lhe foi atribuída.

A segunda conclusão diz res-
peito à necessidade de ajustes
em alguns dos índices do tipo
gestão. Os critérios de saúde e
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Da'
N 'eddn ser refinados, de

modo a capturar dimensões mais
significativas daquelas políticas
sociais.

Além disso, é recomendável que
se introduza também a conside-
ração de aspectos qualitativos na
composição dos referidos índices,
pelas razões levantadas anterior-
mente. Isso aumentaria a proba-
bilidade de que a Lei n 12.040
atingisse o objetivo relacionado
com o tipo gestão, qual seja, con-
tribuir para a melhoria da quali-
dade de vida das populações nos
municípios mineiros.

Esse escopo ampliado abriria
uma nova frente de atuação para
os órgãos estaduais corresponden-
tes. Se o incentivo contido na lei
se restringe ao aumento de gas-
tos, existe pouco espaço para que
as secretarias de Estado da Saú-
de e da Educação, por exemplo,
exerçam uma função relevante
junto às instâncias municipais.
Entretanto, a partir do momento
em que se introduz a preocupação
com a qualidade dos gastos, esses
órgãos passam a ter papel mais
destacado, podendo agir como ins-
tituições consultoras, normati-
zadoras, fornecedoras de infor-
mações, etc.

Como comentário final, deve
ser destacada a necessidade da
realização de outros estudos que
avaliem o impacto da Lei n°12.040
sobre as ações das prefeituras
municipais. Certamente, será de
grande interesse verificar em que
medida os critérios compreendi-
dos pelo tipo gestão foram
indutores de mudanças no desem-
penho dos municípios, em especi-
al na área social.

NOTAS
1 O índice simples do VAF de um

município em um determinado ano civil
é a proporção entre o VAF municipal e o
somatório dos VAFs de todos os municí-

pios. 0 índice utilizado pela lei é calcula-
do através da média aritmética dos índi-
ces simples dos dois anos imediatamente
anteriores ao ano de apuração. Para o
ano de 1996, por exemplo, o cálculo é
(193+Ç)/2.

2 0 Projeto de Lei n° 1.025196 introdu-
ziu algumas modificações no que foi esta-
belecido pela Lei n° 12.040. Estas modifi-
cações estão consideradas na tabela 1.

Os efeitos da alocação de recursos
por parte das prefeituras sobre o aumen-
to na área cultivada no município são
menos diretos do que para os outros índi-
ces, já que o poder público local pode
apenas induzir, e não realizar, essa ativi-
dade. As ações possíveis para facilitar o
aumento do investimento em agricultu-
ra incluem a oferta de insunios, assistên-
cia técnica, criação de vilas agrícolas, etc.

O artigo 21 da Lei n° 12.040 dispõe
que o resíduo relativo ao critério do VAF
será redistribuído entre os outros crité-
rios de acordo com lei a ser publicada em
1998.

Este valor inclui a participação dos
municípios (25%) na parcela do Fundo de
Exportação (10% do IPI) pertencente ao
Estado de Minas Gerais, que segue a
mesma sistemática da distribuição do
ICMS.

IA curva de Lorenz mostra como a
proporção acumulada da quantidade
apropriada (renda, repasses, etc.) varia
em função da proporção acumulada da
população, ordenada pelos valores cres-
centes da quantidade apropriada

O índice de Gini é um indicador da
desigualdade em uma distribuição qual-
quer. Ele varia de zero (situação de igual-
dade perfeita) a um (situação de máxima
desigualdade).

Existem estudos atualmente em
execução na Fundação João Pinheiro tra-
balhando na elaboração de um indicador
desse tipo. Por outro lado, o Projeto de
Lei n°1.025/96, que altera a Lei n°12.040,
propõe que os repasses relativos ao índi-
ce saúde levem em consideração o funci-
onamento de programas específicos vol-
tados para o atendimento à saúde das
famílias nos municípios, até o limite de
50% do índice. Essa modificação incorpo-
ra, em tese, o aspecto qualitativo.

Isto foi regulamentado pela Norma
Operacional Básica (NOB) 01/93, conti-
da na Portaria n° 545 e publicada pelo
Ministério da Saúde, em 20/5/93. Foi
recentemente publicada uma outra nor-
ma, na Portaria n° 1.742, de 30/8/96, que

propõe algumas alterações nas condições
de gestão.

ID O grosso dos recursos do SUS são de
origem federal. Os municípios têm tido
uma participação em torno de 10% (Bar-
ros, Piola, Vianna, 1996).

Em agosto de 1995, 696 dos 756
municípios mineiros se encontravam ha-
bilitados pelo SUS. Destes, 13 se encon-
travam na condição de semiplena.

12 Essas distorções devem ser atenu-
adas nas prestações de contas entregues
em 1997. Segundo informações do TCE,
as declarações das administrações dire-
tas enviadas ao Tribunal, a partir daque-
la data, conterão um campo específico
para a contabilização dos recursos dos
fundos municipais de saúde.

12 Segundo um documento da SEE/
MG (1993), pelo menos 40% dos alunos
estavam atrasados em relação à série em
que deveriam estar em 1990.

Avaliações desse tipo são obrigató-
rias para as escolas estaduais. Elas tam-
bém estão disponíveis para os municípi-
os que delas quiserem participar.
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