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REVISTA DO •Legislativo

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	 O início cicstu an(), tO)ifiOIi isu a nova Musa da
DEPUTADOS	

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, presidida pelo
PRESIDENTE ANTÔNIO JÚLIO	 deputado Antonio Julio (PMDB), para um mandato de

12-VICE-PRESIDENTE ALBERTO PINTO COELHO	 dois anos. No seu discurso de posse, o presidente mostrou
25-VICE-PRESIDENTE Ivo JOSÉ	 a sua preocupação com os problemas que estão sendo
32-VICE-PRESIDENTE	OLINTO GODINHO

1-SECRETÁRIO MAURITORRES	 impostos a sociedade brasileira e agravados pelo modelo de
2 2-SECRETÁRIO WANDERLEY ÁVILA	 desenvolvimento nacional adotado pelo governo federal.
3-SECRETÁRIO ÁLVARO ANTÔNIO	 "A política econômica vigente leva ao aumento cia pobreza e à

SECRETARIA
concentração da renda, bem como à violência rural e urbana, ao

ASSESSOR EXECUTIVO desemprego e a falência dos serviços públicos. E apesar das afirmações
DE PLANEJAMENTO E	 de Brasília - de que o País estaria ingressando em fase de estabilidade

CONTROLE JOÃO FRANCO FILHO	 e progresso -, a população não percebe tais mudanças", disse o
DIRETOR-GERAL	SÉRGIO BARCELOS	 presidente.

Essa mesma preocupação marcou a passagem da Mesa anterior, presidida
pelo deputado Ancierson Aclauto (PMDB), que envolveu o Legislativo
mineiro em importantes discussões na busca de caminhos alternativos
para o desenvolvimento brasileiro, mais justos e menos exclucientes.
A matéria de capa desta edição da Revista do Legislativo faz um
diagnóstico cio desequilíbrio cia balança social no Estado de Minas Gerais,

• revistado legislativo	suas causas e conseqüências. Em seguida, apresentamos um relato dos
Piiblicaçáo da Assembléia Legislativa do Estado	principais momentos cio Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre,
dc Minas Gerais. Conselho Editorial: Ramiro	no início deste ano especialmente sobre a participação mineira nesseBatista (Diretor de Informação e Comunicação),
\Ivriam Costa de Oliveira (Responsável pela	encontro. Foram selecionados também dois artigos, de autores
Arca de Projetos Institucionais), Lúcio Pérez	renomados, que tratam cia questão cia globalização e seus efeitos sobre
(Responsável pela Arca de Comunicação Social),
Francisco de Morais Niendes (Coordenador de	a sociedade contemporânea e que estão disponíveis na Biblioteca cio
Jornalismo). Joana Nascimento (Coordenadora	site do Fórum Social Mundial na Internet.
de Comunicação visual). Editora Executiva:	No segundo bloco cia Revista cio Legislativo, são tratados temas diversos.Patricia Duarte. Revisão: I,Tahela Moreira e
Nlargarcth Magalhães. Projeto Gráfico: Maria	como um artigo que responde às principais dúvidas dos administradores
de Lourdes Niacedo Ribeiro, Arte: Mauro Lúcio	municipais referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, baseado na
de Paula. experiência coordenada pela Assembléia Legislativa de promover um

amplo debate sobre a nova lei flO interior cio Estado. Foram realizados
28 encontros flOS primeiros três meses deste ano, com a participaçào
de quase 5 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, servidores públicos
e lideranças políticas representativas.
A Revista cio Legislativo já completou sete anos de circulação
ininterrupta, atingindo um público formador de opinião de quase 4 mil

Endereço	 pessoas e estando, há quase dois anos, disponível também na Internet,
Rua Rodrigues Caldas, 30—Sala 7	 no endereço cia Assembléia Legislativa de Minas Gerais
(i'P 30190-921 - Tel.: (31) 3290-7801	 (www.almg.gov.br ). Agora estamos organizando um Banco de Artigos
Fax: (31) 3290-7811 - 1311 - NIO	 que trata de grandes temas envolvendo a discussão das questões

econômicas, políticas, sociais e regionais cio Estado) de Minas Gerais,
Assembleia na Internet:	cia atuação das instituições político-partidárias, entre outros. Na contracapa
http://www.almg.gov.br	d'sti cdiçào, ustão) as principais (WicfltaC()eb pala O'íi\ j o) EloS artigos.
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concentração de ri
queza Pesquisa do Ins
tituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada (Ipea), órgão vinculado ao
Ministério do Planejamento, mostra que a ren-
da média dos lO% mais ricos é 28 vezes maior
que a dos 40% mais pobres. Nos Estados Uni-
dos, a renda média dos 10% mais ricos é 10
vezes a dos 40% mais pobres; e na Holanda,
apenas 5 vezes. Os únicos concorrentes do Brasil
no campeonato mundial da desigualdade soci-
al são Serra Leoa, Paraguai e África do Sul.

Ao lado desse quadro de concentração de
riqueza, agravando suas conseqüências e tor-
nando mais complexa a busca de soluções, há
o problema das gigantescas desigualdades re-
gionais. Ao norte, o Brasil da seca, da falta de
saneamento básico, da agricultura rudimentar,
do pé no chão e das compras nas feiras livres.
Ao sul, o Brasil dos shopping centers, dos tênis
importados, da soja exportada, das metrópo-
les e das indústrias. Mas, tanto num como nou-
tro, as desigualdades intra-regionais acentuam
ainda mais o problema. Enquanto o norte sub-
desenvolvido abriga resoris de fazer inveja ao
Primeiro Mundo, o sul desenvolvido mal con-
segue esconder os imensos bolsões de misé-
ria. No cartão postal do País, além do Corco-
vado e do Pão de Açúcar, é possível ver as
favelas subindo os morros e cercando a Cida-
de Maravilhosa.

Resultado do acúmulo de dívidas sociais de
500 anos e dc um modelo de desenvolvimento
altamente concentrador, o Brasil pode ser resu-
mido na feliz expressão do economista Edmar
Bacha: o País é uma Belíndia, uma espécie de
mistura de Bélgica com Índia. Aqui convivem a
riqueza e a miséria, num mosaico dc muitas rea-
lidades distintas, que desenha um verdadeiro
cipartheid social e desafia economistas, cientistas
sociais e governantes.

Um outro mundo - A questão das desigual-
dades sociais voltou com força ao noticiário
político nacional e internacional por ocasião do
Fórum Social Mundial. O evento reuniu, na úl-

tima semana de janeiro, em Porto Alegre, mais
de 15 mil participantes, representantes de parti-
dos, movimentos sociais e ONGs de 120 paí-
ses. Lá estava a esquerda mundial, em seu senti-
do mais amplo, denunciando o neoliberalismo
e, sob o lema "um outro mundo é possível",
clamando por mudanças e pela construção de
um novo modelo de globalização e de organi-
zação das sociedades, ecologicamente sustentá-
vel e socialmente mais justo e solidário.

Concordâncias e divergências ideológicas à
parte, o fato é que o encontro de Porto Alegre,
que contou com a presença do então presiden-
te da Assembléia Legislativa de Minas, deputa-
do Anderson Adauto (PMDB), obteve êxito
ao colocar-se como contraponto ao Fórum
Econômico Mundial que acontecia simultanea-
mente em Davos, na Suíça. Tanto é assim, que
dirigentes do FMI e do Banco Mundial que par-
ticipavam do encontro na Europa foram leva-
dos a reconhecer que alguma mudança de rota
era necessária, uma vez que a globalização mos-
trara-se incapaz de diminuir as desigualdades
sociais e regionais existentes no planeta.

Minas são várias - As diferenças não apare-
cem apenas quando se comparam regiões mui-
to distintas, como Ásia e América Latina, mas
também o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata,
o Sul de Minas e ojequitinhonha. Pode-se dizer
que Minas é retrato-síntese do Brasil. Nenhuma
outra unidade da Federação ilustra tão bem as
desigualdades regionais do País. Apesar de sua
unidade politica, o Estado apresenta realidades
diversas, com grandes diferenças regionais, eco-
nômicas, sociais e até mesmo culturais. Como
já lembrava Guimarães Rosa, "Minas são vá-
rias". Percorrer Minas Gerais é como viajar do
Nordeste ao Sul, do Piaui e Alagoas até São
Paulo e Santa Catarina.

Com 588 mil quilômetros quadrados, Mi-
nas Gerais tem uma área maior que qualquer
país europeu, à exceção da Rússia e da Ucrânia,
quase equivalente à Península Ibérica (Portugal
e Espanha), ou ainda, maior que Uruguai e
Paraguai, somados. O censo do IBGE do ano
passado registrou uma população de quase 17
milhões de mineiros, distribuídos em 853 mu-
nicípios e 1.535 distritos. A economia do Esta-
do é comparável à de países como Chile e
Colômbia.

Brasil entrou no sécu-
lo XXI ostentando
um título vergonhoso:
o de campeão mundi-
ai de desigualdade e
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Paradoxo - Minas vive o paradoxo de ser a
segunda economia do País e, ao mesmo tem-
po, apresentar renda per capita abaixo da média
nacional, além de ter regiões de extrema po-
breza. As disparidades regionais, que afetam as
condições de vida de milhões de mineiros, são
conseqüência da concentração espacial das ati-
vidades econômicas, mantida ao longo dos
anos. As diferenças entre áreas de maior e me-
nor desenvolvimento são visíveis, tanto do ponto
de vista de oportunidade de emprego e renda
quanto no acesso a serviços básicos como edu-
cação, saneamento, água tratada, energia elétri-
ca, etc. As macrorregiõcs Noroeste, Norte e
Jequitinhonha/Mucuri somam 31% do territó-
rio, mas respondem por apenas 7% do PIB
estadual. As regiões Central, Triângulo e Sul,
também com 3l/ do território, produzem
66Vn do PIB.

Em artigo publicado, no ano passado, na
Rei7ista do Legislativo, o professor Marcos Fábio
Martins de Oliveira, da Unimontes, diz que, se

o Norte de Minas, consolidando-se seus indi-
cadores sociais, for isolado e considerado como
um Estado, ele será o Estado mais pobre entre
todos os demais Estados nordestinos. Enquan-
to a renda per capita do Nordeste brasileiro é
superior a R$ 2 mil, segundo o IBGE, a do
Norte de Minas não chega a R$ 1,5 mil. E a
situação é ainda pior considerando-se o Vale
do Jequitinhonha. Para melhorar esse quadro,
Marcos Oliveira só vê uma saída: a participa-
ção do poder público, incluindo-se a Área Mi-
neira da Sudene nos programas federais de com-
bate à pobreza, ao subdesenvolvimento, à seca
e aos desequilíbrios sociorregionais. "O Nor
deste começa aqui, em Minas Gerais, não apc
nas geograficamente, mas também em toda sua
dimensão social e ecológica", sentencia.
Geração de renda - De acordo com o cstu
dc) "Produto Interno Bruto de Minas Gerais
Municípios e Regiões", do Centro de Estatísti
ca e Informações da Fundação João Pinheiro
(CEI/FJP), a produção econômica do [stado,

Os 25 maiores
municípios da
região Central,
sozinhos,
concentram
42,5% do PIB
estadual.
Regionalmente, a
maior
concentração da
renda está na
região Central,
que absorve
46,9% do PIB
total do Estado

ESTRUTURA PERCENTUAL DO PRODUTO INTERNO BRUTO
SEGUNDO REGIÕES DE PLANEJAMENTO

MINAS GERAIS - 1997

Central
46,9

Sul de Minas
12,3

Mata
8,6

Triângulo
8,3

Rio Doce
8,0

Centro-Oeste de Minas
4,6

Norte de Minas
4,5

Alto Paranaíba
3,0

Jequitinhonha/Mucuri
2,0

Noroeste de Minas
1,8

Fonte Fundaçio JOJÁ) I'inheii o ([JP)I( entio de Etatítica e Inforntaçoe ICEI
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medida pelo PIB, chegou, em 1997, a R$ 81,4
bilhões. Isso representa um PIBper capita de R$
4.817. No entanto, o trabalho, que abrange o
período de 1985 a 1997, aponta a existência de
sérias desigualdades na distribuição espacial, tan-
to da população quanto da riqueza por ela ge-
rada. Essas desigualdades podem ser medidas
de diversas formas. Tomando-se o PIB médio
por município como referência, de R$ 107 mi-
lhões, verifica-se que 13% dos municípios têm
PIB acima da média e 87%, abaixo. Esses mes-
mos 87% respondem por apenas 20,3% da
produção estadual.

Os 70 maiores municípios de Minas Gerais
concentram 55% da população do Estado e
produzem 75% do PIB. Desses 70 municípios,
25 pertencem à região Central; 12, ao Sul de
Minas; 8, à Zona da Mata; 6 estão no Vale do
Rio Doce; 5, no Triângulo; 4 são do Norte de
Minas; 3, do Alto Paranaíba; 3, do Centro-Oes-
te; 3, do Noroeste; e 1, do Jequitinhonha/
Mucuri. Os 25 maiores municípios da região
Central, sozinhos, concentram 42,5% do PIB
estadual. Regionalmente, a maior concentração
da renda está na região Central, que absorve
46,9% do PIB total do Estado. Somente qua-
tro regiões, Central, Mata, Sul de Minas e Tri-
ângulo, detêm 75% da renda gerada em Minas
Gerais.

Gini - O estudo analisa o PIB dos municípios
pelo coeficiente de Gini, que varia entre Ii (dis-
tribuiçã() perfeita entre os municípios) e 1 (con-
centração absoluta). A conclusão a que se chega

que, no Estado como um todo, houve ligeira
piora na concentração da riqueza estadual, pas-
sando o índice de 0,803 em 1985 para 0,814
em 1 997. Apenas a região Noroeste, no perío-
do, apresentou desconcentração municipal do
PIB, apresentando coeficientes Gini de 0,51 e
de 0,44.

() trabalho da FJP mostra, também, que
não houve, nos 12 anos pesquisados, mudan-
ças significativas na estrutura produtiva do Es-
tado. Os setores industrial e de serviços ganha-
ram maior participação em detrimento do
agropecuário, notadamente nas regiões N oro-
este, Norte, Jequitinhonha/Mucuri e Sul, mas
as alterações não foram substanciais e deveram-
se à implantação de algumas empresas dc gran-
de porte.

Propostas e planos - A realidade tem mos-
trado que, para superar as desigualdades, é pre-
ciso muito mais que propostas e planos, que,
muitas vezes, não saem do papel. Quando dis-
putou a Presidência pela primeira vez, em 1994,
Fernando Henrique Cardoso apresentou ao País
o livro "Mãos à obra, Brasil", contendo sua pro-
posta de governo. O livro é aberto com as se-
guintes palavras: "O Brasil não é um país sub-
desenvolvido. É um país injusto." Mas, passa-
dos mais de seis anos, os indicadores econômi-
cos e sociais não apontam para um Brasil mais
)usto, com menos desigualdades.

Em 1998, quando candidato a governador,
Itamar Franco destacou, em seu plano de go-
verno, a questão das dispandades regionais como
uma de suas prioridades. "Um dos principais
problemas de Minas Gerais é a desigualdade
entre as regiões: a parte rica (mais ao sul) e a
parte pobre (mais ao norte)", dizia a carta-pro-
grama, ressaltando que a maioria das 490 no-
vas indústrias implantadas no Estado sob ori-
entaçã() dc) Instituto de Desenvolvimento In-
dustrial (mdi), na década de 90, foram instala-
das na parte sul. E, para modificar esse quadro,
Itamar Franco propôs a interiorização cio Í()
gresso mediante a criação de Conselhos Regio-
nais de Desenvolvimento Econômico-Social, a
descentralização administrativa e a elaboração
de "projetos estruturantes com impactos posi-
tivos no desenvolvimento regional, voltados às
vocações regionais, às potencialidades e vanta-
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gens comparativas". Até hoje, nem os tais Con-
selhos Regionais foram criados.
Regionalização — O planejamento descentra-
lizado é sempre apontado como instrumento
eficaz para reduzir, em médio e longo prazos,
as desigualdades. Mas regionalizar o planeja-
mento não é tarefa fácil. A implantação das
Regionais Administrativas, no governo Azeredo,
esbarrou em obstáculos políticos que impedi-
ram que a iniciativa criasse raízes e sobrevivesse
no período seguinte. As Regionais foram extin-
tas no início do governo Itamar. As Audiências
Públicas Regionais, criadas pela Assembléia
Legislativa em 1992, em cumprimento à Cons-

tituição Estadual de 1989, ajudaram a estimular
uma cultura politica regionalizada. Lideranças
de todos os cantos de Minas despertaram para
a necessidade de se identificar vocações regio-
nais e projetos estratégicos capazes de benefici-
ar um conjunto de municípios. Mas a falta de
vontade politica para viabilizar a maioria das
propostas aprovadas nas Audiências desacre-
ditou a iniciativa. Em 1999, as Audiências Regio-
nais foram substituídas pelo projeto "Constru-
indo o Orçamento Participativo", que deveria
marcar o início da implantação do OP como
instrumento de planejamento e gestão financei-
ra. No entanto, o projeto, que seria um passo

r

Estudos desenvolvidos pela FJP - "Indi-
cadores Econômicos em Nível Municipal -
1997" mostram que, entre 1985 e 1995, o PTB
mineiro cresceu 27,3% e a população aumen-
tou 14,8%. Isso acarretou um crescimento do
produto per capita de 1 O,9%. Mas essas taxas
globais escondem enormes diferenças regio-
nais. Entre as dez regiões de planejamento, as
taxas de crescimento do PIB variaram de
15,9% a lO8,S%; o crescimento populacional
variou de 1,8% a 22,1 %; e o PIB per capita, de
1 ,6% a 93,9%. Cabe, então, uma pergunta: essas
diferenças regionais de crescimento amenizaram
OU não a diversidade regional que existia em
1985? Os estudos da FJP mostram que não.

Em 1985, as regiões mais ricas e populo-
sas eram a Central e a Sul. Dez anos depois, a
região Central, com 13,7% da área do Esta-
do, ainda era a principal, com 47,2% do pro-
duto e 34,2Yo da população; seguida de lon-
ge pelo Sul de Minas, com 11,4% do produ-
to e 13,3% da população. Em 1995, o Norte
de Minas, com 22% da área e 8,4Yo da Popu-
lação, respondia por apenas 4,4% do produ-
to. E ojequitinhonha, com % da área, 5,8%
da população e 1,9% do produto, tinha uma
renda per capita equivalente a 32,5% da média
estadual.
IDH — Outro trabalho da FJP - "Condi-
ções dc vida nos municípios de Minas Ge-
rais, 1970/1980/1991"—, publicado em par-

cena com o Ipea, confirma que a distância
entre localidades pobres e ricas, ao invés dc
diminuir, tem aumentado. Os estudos basei-
am-se no Índice dc Desenvolvimento Huma-
no (IDH) , calculado pela ONU desde 1990
e que tem a finalidade de comparar o estágio
de desenvolvimento relativo entre países. Esse
índice, além da variável econômica (renda),
inclui fatores que permitem captar as condi-
ções de vida das populações, como educa-
ção e longevidade. O índice é o mesmo que,
no ano passado, serviu de parâmetro para o
"Projeto Alvorada", do governo federal, que
destina recursos para os municípios mais po-
bres. Embora os indicadores revelem
melhorias em todas as regiões, a evolução foi
maior justamente onde as condições já eram
melhores, ampliando o fosso que separa as
duas realidades.

O estudo da FJP/Ipea analisa a evolução
da situação dos municípios ao longo de duas
décadas de características bem distintas: uma
de ditadura, com crescimento econômico ace-
lerado, exclusão social e intensa concentração
de renda; e outra de redemocratização, com
estagnação e inflação galopante - a chamada
'década perdida'. A conclusão a que se chega
é dc que foi na década de 80 que municípios
mais pobres perderam o compasso: partiram
de uma base que já era pior e não cresceram
tanto quanto os demais.
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Além de vontade
política, falta a
ousadia de planos
capazes de alterar
a face do Estado e
do País, como já
aconteceu no
passado com o
Plano de
Recuperação
Econômica, de
Milton Campos, ou
com o famoso
Plano de Metas,
deiK
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adiante no sistema das APRs, não teve seqüên-
cia nos anos seguintes, deixando a sociedade
organizada sem um canal de interferência dire-
ta na elaboração do orçamento estadual.

Uma iniciativa mais bem-sucedida foi a Lei
Robin Hood, de 1995, que alterou o modelo
dc redistribuição de parcela do ICMS aos mu-
nicípios mineiros, beneficiando os mais pobres
e incentivando a aplicação de recursos em áreas
sociais básicas, como educação e saúde. A lei
multiplicou a arrecadação de um sem-número
de municípios, permitindo a melhoria de servi-
ços prestados pelas prefeituras.

Para muitos, além de vontade política, falta
a ousadia de planos que sejam capazes de alte-
rar a face do Estado e do País, como já aconte-
ceu no passado com o Plano de Recuperação
Econômica e Fomento à Produção, de Milton
Campos, ou com o famoso Plano de Metas,
de Juscelino Kubitschek, que teve origem no
binômio "energia e transporte", quando JK
governou Minas.

Estado desaparelhado - Não se pode fazer
uma omelete sem quebrar os ovos. Assim, é
preciso explicitar os problemas das políticas pú-
blicas e revelar a incompetência das burocra-
cias governamentais. Mas nem sempre é fácil
estabelecer as causas fundamentais e as raízes
dos problemas centrais do serviço público. Al-
guns problemas até que são bem visíveis e es-
tão estampados nas manchetes dos ;ornals. Em
meados de abril de 2001, o relatório final da
CPI do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), na Câmara dos Deputados, revelou um
rombo de R$ 2,2 bilhões na Sudene, adminis-
tradora do fundo, inclusive em projetos locali-
zados rio Norte de Minas. No Estado, 49 pro-
jetos que ajudariam a reduzir as desigualdades
na região foram excluídos devido a irregulari-
dades. A CPI também concluiu que a geração
de empregos dos empreendimentos financia-
dos pela Sudene ficou bem abaixo das metas, e
que apenas 25% dos postos de trabalho previs-
tos foram efetivamente criados.

Outro exemplo é o Proleto Jaíba, que pro-
metia ser a redenção do Norte de Minas ao
irrigar 100 mil hectares e assentar 10 mil famí-
lias. Orçado em US$ 700 milhões e contando
com financiamento internacional, o projeto, que
se arrasta há décadas, já consumiu várias vezes

o orçamento inicial e ainda está longe de cum-
prir seus objetivos.

Na publicação "Gestão e avaliação de polí -
ticas e programas sociais: subsídios para dis-
cussão", Francisco Gaetani, diretor da Escola
de Governo da FJP, diz que o Estado brasilei-
ro atual não está preparado para assumir as
novas (e algumas das velhas) tarefas que se de-
lineiam no âmbito das transformações em cur-
so na virada do século. Segundo ele, o Estado,
refém de interesses privados e corporativos,
protela o enfrentamento dos problemas, con-
tribuindo para o seu agravamento e aumentan-
do o custo das hipotéticas soluções. "As áreas
de saúde, educação, assistência social, emprego,
habitação, saneamento básico, entre outras, não
atuam em conjunto, não dialogam entre si e não
se propõem a desenvolver um esforço
institucionalizado e sistemático dc compati-
bihzação de ações e construção de sinergias e
complementariedades", denuncia. Na opinião
de Gaetani, a área social tende a desempenhar
um papel periférico no centro nervoso dos go-
vemos, "exceto pelo apetite que desperta nos
segmentos políticos que se nutrem do
clientelismo e da administração da escassez".

Problema é estrutural - Para o vice-presidente
do Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID) e ex-ministro Paulo Paiva, a América
Latina como um todo e o Brasil, de maneira
especial, têm uma história de crescimento com
desigualdade, que é a base da história social dos
países latino-americanos. Ele cita o escritor
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Carlos Fuentes, que, no livro "Los cinco soles",
diz que os países latinos conseguiram a inde-
pendência, mas deixaram esquecida a igualda-
de. "O crescimento desigual está na base de
nossa formação econômico-social", sustenta.

O dirigente do BID afirma que estudos re-
centes da Cepal trazem evidências de que as re-
formas econômicas implantadas na década de
90 não tiveram nenhum impacto positivo na
redução das desigualdades. "O grande desafio
que está colocado, na entrada do século XXI, é
conciliar desenvolvimento econômico com
eqüidade. E isso não é nada fácil. Pelo contrá-
rio, é algo bastante complexo e demorado",
diz. Ele lembra, ainda, que no ciclo de cresci-
mento pós-guerra, entre as décadas de 50 e 80,

os países da América Latina apresentaram ta-
xas de crescimento médio do PIB maiores que
as do resto do mundo, mas as desigualdades
aumentaram.
Orçamento - Na opinião do ex-ministro, o
orçamento é uma peça importante na redução
das desigualdades regionais. Ele destaca como
fundamental a relação entre os Poderes
Legislativo e Executivo na elaboração, aprova-
ção e execução do orçamento. "Tradicionalmen-
te, no Brasil, o Legislativo tem pouca influência
na alocação de recursos e, menos ainda, na exe-
cução da peça orçamentária", lamenta. Ele elo-
gia as experiências do Orçamento Participativo,
defendida pelo P'I e a das Audiências Públicas
Regionais, efetivada pela Assembléia de Minas,

Para superar a
exclusão social, é
necessário conciliar
uma política
macroeconômica de
estabilidade fiscal e
da moeda e
competitividade
econômica, com
políticas
microeconômicas
que promovam a
educação e a
ciência e
tecnologia

Os "Indicadores Sociais 2000" do IBGE
são contundentes quanto à persistência da ex-
clusãc) social e das desigualdades regionais. Cer-
ca de 30% dos 5.507 municípios brasileiros
têm favelas ou cortiços. E o número de fave-
las saltou de 717 em 1992 para 3.905 em 2000.
Elas fazem parte da paisagem de 100% das
cidades com mais de 500 mil habitantes, mas,
de acordo com o Instituto, isso não significa
que as condições de vida nas cidades meno-
res sejam melhores. Pelo contrário, exceto com
relação à faveização, os indicadores sociais,
via de regra, são piores nos pequenos muni-
cípios.

Os dados do IBGE revelam, ainda, que
no Brasil existem dois países distintos. En-
quanto no Maranhao 67,2% das famílias com
crianças de até 6 anos vivem com menos de
um salário mínimo, em São Paulo esse núme-
ro é de 9,8%, ficando a média nacional em
30%. No início) do século XXI, Alagoas apre-
senta uma taxa de mortalidade infantil de 71,9
mortes para cada mil bebês nascidos vivos,
contra uma taxa de 19,4 no Rio Grande dc)
Sul. Em Minas, essa taxa é de 26,3. Enquanto
em Belo Horizonte 86,9°/o dos domicílios têm
rede coletora de esgoto, em Belém o
percentual é de apenas 7,7%. As desigualda-

dcs são evidentes até mesmo sob o ponto de
vista intra-regional. Betim, na Região Metro-
politana de Belo Ilorizonte, tem um PIB por
habitante de R$ 13,3 mil e, em Ribeirão das
Neves, também na RMBH, a renda anual por
pessoa não passa de R$ 1,4 mil.

Já se observou, em diversos estudos so-
bre a pobreza no Brasil, que a simples melhoria
dos serviços básicos - água, esgoto, eletrifi-
cação, etc. - reduz significativamente a preca-
riedade das condições de vida da população
pobre, mesmo sem que haja aumento da ren-
da. Mas as politicas sociais continuam sendo
as primas pobres da família das politicas pú-
blicas. E o que se vê é um quadro de diluição
de responsabilidades, desarticulação
institucional e pulverização de recursos. Os
problemas remetem-se uns aos outros,
realimentando-se continuamente. As ações
setoriais, mesmo quando bem sucedidas, mos-
tram-se vulneráveis em médio e longo pra-
zos. Superar esse quadro é o grande desafio
que está colocado para todos: governantes,
iniciativa privada, ONGs e a sociedade civil
como um todo. Dependendo dc) que se fi-
zer, o Brasil, neste novo século, ficará a cada
dia mais parecido com a Bélgica OU com a
India.
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mas acha que é preciso ir além. "Ambas traba-
lharam a questão da elaboração orçamentária;
agora é necessário que isso também aconteça
na fase de execução do orçamento. Para isso, a
transparência é fator de extrema importância.
Hoje, os Legislativos têm instrumentos como
as TVs e a Internet, que são fundamentais para
tornarem o processo mais transparente, para
que as pessoas possam se informar e acompa-
nhar não só a elaboração, mas também a exe-
cução orçamentária", aconselha.

Paulo Paiva acredita que, para superar a ex-
clusão social, é necessário conciliar uma politica
macroeconômica de estabilidade fiscal, estabi-
lidade da moeda e competitividade econômi-
ca, com politicas microeconômicas que promo-
vam o desenvolvimento da educação e da ci-
ência e tecnologia, sobretudo. Nesse contexto,
ele chama atenção para o fato de que o desen-
volvimento da chamada economia da informa-
ção também tem-se dado de forma desigual, e
que é preciso reduzir esse hiato. "O grande de-
safio, repito, é o crescimento da economia com
melhor qualidade, promovendo a inclusão so-
cial. Para isso, a educação é chave", conclui.

A tragédia da educação - Quando se fala que
a educação é a senha para que o País saia do
atraso tecnológico e supere a exclusão social,
alguns dados dão a dimensão desse desafio. De
acordo com a Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Educação (CNTE), o Brasil tem
17 milhões de analfabetos de fato e outros 30
milhões de analfabetos funcionais, que não pas-
saram dos quatro anos de estudo. Menos de
30% das crianças até 3 anos estão em creches,
menos da metade das crianças entre 4 e 6 anos
freqüentam o pré-escolar, 2,5 milhões de crian-
ças de 7 a 14 anos e 6 milhões de adolescentes
entre 14 e 18 anos não freqüentam a escola. A
taxa bruta de acesso ao nível superior é inferior
a 7,5° o.

Mas não é so. Estudos da Fundação Carlos
Chagas revelam que as taxas de analfabetismo
são muito maiores na população negra, que tem
97(y0 de suas crianças estudando nas escolas pú-
blicas, menos aparelhadas. Desse total, só 3%
chegam às universidades.

Por outro lado, enquanto no Brasil OS re-
cursos públicos destinados à educação não pas-
sam de 7Vo do PIB, Estados Unidos e Canadá,

por exemplo, mesmo com PTBs muito maR)-
res do que o Brasil e sem um quadro de exclu-
são educacional tão grande, gastaram, em 1994,
7,5% e 7,6% do PIB em educação, segundo o
Anuário da Unesco.

Crescimento não distribui renda - Na análi-
se do presidente do Ipea, Roberto Martins, que
participou de debate na Assembléia Legislativa
há pouco mais de um ano sobre o tema da
exclusão social, a desigualdade no Brasil, além
de grande, é persistente. "Ela não se alterou nos
últimos 50 anos, exceto em dois momentos:
durante o Plano Cruzado e nos pnmeiros anos
do Plano Real", assinala. Ele lembra que o País
passou por períodos de desenvolvimentismo,
ditadura e grande crescimento econômico,
como no período do "milagre" dos anos 70,
estatização e privatização, ida ao FMI e política
de juros altos, sem que o quadro se alterasse
substancialmente.

De acordo com o presidente do lpea, nos
dois primeiros anos do Plano Real (julho de
1994 a julho de 1996), 11 milhões de pessoas
deixaram a faixa de pobreza; mas o Brasil ain-
da tem mais de 30 milhões de pobres. Segundo
os estudos do Ipea, a renda per capita brasileira
é maior que a de 8O% dos países do mundo,
mas, ainda assim, o País é um dos campeões
de pobreza. No coeficiente de Gini, o Brasil
aparece ao lado da Africa do Sul, com coefici-
ente de 0,6. "O coeficiente de 0,3 indica uma
boa distribuição de renda", diz Roberto Martins.

Para o presidente do Ipea, no Brasil, não há
uma relação direta entre crescimento econômi-
co e redução da pobreza: "nos anos 70, o País
crescia 8,7% ao ano e não mudou o quadro de
desigualdades". Ele acredita ser possível dimi-
nuir a pobreza sem crescimento econômico e
apresenta algumas correlaçoes nesse sentido. Se
o Brasil, exemplifica, conseguisse a distribuição
de renda igual à da Colômbia - que é injusta -' o
efeito de redução da pobreza equivaleria a 10
aíio5 de crescimento de 5,8% ao ano. Se a con-
centração de renda baixasse ao nível da Costa
Rica (0,46 pelo coeficiente Gini), a pobreza cai-
ria o equivalente a um crescimento de 7,S% ao
ano durante 10 anos. "É mais fácil o Brasil en-
frentar o problema da pobreza pela
redistribuição dc renda que pelo crescimento
econômico", conclui Roberto Martins.
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Durante cinco dias,
mais de 10 mil
pessoas,
representantes de 122
diferentes países,
estiveram reunidas em
Porto Alegre, para
debater propostas de
desenvolvimento
alternativas ao modelo
liberal, que hoje molda
as políticas das
instituições
internacionais e dos
países desenvolvidos

Patricia Duarte
Jornalista Alemg

empresário ()ded Gra3cw, do Instituto Ethos
e um dos idealizadores e organizadores do
Fórum Social \lundial (FSM), sintetizou o su-
cesso desse encontro numa única frase: "nas-
ceu a sociedade civil global". Essa é a grande
certeza que os mais de 10 mil participantes
do Fórum puderam levar na bagagem de
volta paia casa. Reunidos em Porto Alegre,
no início deste ano, no período de 25 a 30 de
janeiro, representantes de 122 diferentes paí-
ses puderam não só protestar contra o tom

monocórdio do processo de globalização que
experimentamos nos últimos anos, mas, prin-
cipalmente, afirmar a existência de vozes di-
vergentes nessa orquestra e apresentar ao
mundo uma pauta para construção de políti-
cas alternativas de desenvolvimento, menos
excludentes e mais solidárias.

A proposta de criação do Fórum Social
Mundial, que já tem data marcada para sua se-
gunda edição, em 2002, também em Porto Ale-
gre, surgiu a partir das mobilizações ocorridas
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na Europa contra o Acordo Multilateral de Iri-
vestimento (AMI), em 1998, uma espécie de
Constituição mundial do capital, que daria to-
dos os direitos aos investidores internacionais e
quase nenhum dever. Depois de aprovada pe-
los países mais desenvolvidos, essa carta seria
imposta aos demais países que não teriam como
não ratificá-la, segundo os críticos do acordo.

Esse protesto, no final de 1998, na França,
marcou o início das mobilizações, em diversos
países do mundo, contra as instituições interna-
cionais que defendem o interesse do capital e
da política neoliberal, que rege
hegemonicamente as relações no mundo capi-
talista. Mas eram ainda manifestações esparsas
e dispersas, que só vieram a se encontrar em
Porto Alegre, ganhando uma nova dimensão.
Para isso, a data de realização do FSM foi esco-
lhida a dedo: ela coincidiu, exatamente, com a
mesma semana de realização do Fórum Eco-
nômico Mundial, que acontece há 30 anos, em
Davos, na Suíça. Esse encontro reúne as mil mais
influentes empresas globais, chefes de Estado e
economistas de projeção internacional, todos
representantes do pensamento neoliberal, prin-
cipal alvo das criticas em Porto Alegre.

O eixo das discussões na cidade gaúcha gi-
rou, portanto, no sentido contrário ao dos pon-
teiros de Davos, focando quatro pontos cen-
trais: a produção da riqueza e a reprodução
social; o acesso à riqueza e a sustentabilidade; a
afirmação da sociedade civil e dos espaços pú-
blicos; e o poder político e a ética na nova socie-
dade. Esse ternário foi desmembrado em vári-
as perguntas que serviram de roteiro para as
discussões nas reuniões que ocorriam pela ma-
nhã. À tarde, os participantes se encontravam
nas 400 oficinas que abordavam temas diver-
sos, como aqueles relacionados com a mulher,
o índio, o negro, entre outros.

Encontros paralelos - Na programação do
Fórum, foram incluídos também encontros
para debater temas específicos e propor ações
para segmentos distintos da sociedade, ações
sintonizadas com os princípios de igualdade e
justiça que inspiraram as reuniões do FSM. O
Fórum das Autoridades Locais pela Inclusão
Social foi um deles e reuniu mais de 50 admi-
nistradores municipais, de divcrsas cidades do

mundo, para debater o papel do poder local
na solução de problemas corno a pobreza, o
endividamento e o desemprego. Ao final do
encontro, os participantes divulgaram a Carta
do Fórum de Autoridades Locais, assumindo
"o compromisso de, juntamente com a partici-
pação direta e democrática de sua cidadania,
promover políticas que combatam a crise da
moradia, a precariedade dos serviços urbanos,
a pobreza que afeta partes significativas da po-
pulação e os fenômenos de exclusão social e
marginalização, negadores dos direitos de cida-
dania", entre outras iniciativas.

O Fórum Parlamentar Mundial, que acon-
teceu nos dias 26 e 27 de janeiro, teve a partici-
pação de 466 parlamentares de 29 países. Du-
rante os dois dias, parlamentares de diversos
partidos debateram temas como o endivi-
damento das nações, a desregulamentação dos
mercados e todos os riscos decorrentes das
políticas impulsionadas pelas instituições finan-
ceiras internacionais que vêm ampliando a ex-
clusão social no mundo inteiro. Na declaração
final do encontro, os parlamentares assumiram
a responsabilidade de buscar maior transparência
e participação da sociedade civil nos debates
que se referem à negociação e ratificação dos
convênios internacionais.

Os participantes do Fórum Parlamentar
Mundial deram apoio também a campanhas
como a de abolição da divida dos países po-
bres; pela taxação dos movimentos especula-
tivos de capitais; contra o patenteamento dos
seres vivos; e de respeito aos objetivos ecológi-
cos da Agenda 21, entre outros. Foi criada ain-
da uma rede internacional de parlamentares
com a responsabilidade de coordenar a ação
sobre esses temas nas respectivas casas
legislativas, para "sustentar com mais eficácia
a ação dos movimentos sociais e cidadãos que
são nossos interlocutores para concretizar so-
luções alternativas".

O deputado Anderson Adauto (PMDB),
então presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, participou do Fórum Parlamen-
tar Mundial, juntamente com os deputados
Alberto Pinto Coelho (PPB), Gil Pereira (PPB),
Doutor Viana (PMDB), Adelmo Carneiro
Leão (PT), Marco Regis (PPS) e Sávio Souza
Cruz (PSB).
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Segundo o deputado Anderson Adauto, o
encontro de Porto Alegre foi fundamental para
informar e conscientizar os parlamentares so-
bre os grandes temas que estão na pauta de dis-
cussão dos movimentos sociais em todo o
mundo. "Passamos por um período de gran-
des mudanças e de afirmação do grande capi-
tal, na sua instância mais pura e violenta, com o
processo de globalização inspirado nas políti-
cas liberais. Nesse período, fomos levados a
acreditar que não havia alternativas fora disso.
O Fórum Social Mundial foi uma reação a essa
ordem, da ditadura do mercado, na qual o ci-
dadão é transformado em mero consumidor",
afirmou Anderson Adauto. "Foi um contrapon-
to e um sinal de que é possível construirmos
um mundo melhor fora dessa lógica capitalis-
ta", completou o deputado Doutor Viana
(PMDB).

Anderson Adauto defendeu ainda que os
parlamentos podem assumir um papel impor-
tante nesse processo, promovendo uma ampla
discussão das principais teses apresentadas no
FSM. "Os parlamentos são caixas de ressonân-
cia e, por isso, é importante que cada um deles
atue intensamente na divulgação dessas teses,
pois essa é uma das formas de conscientizar a
sociedade sobre a existência de caminhos alter-
nativos para a humanidade", frisou.

Além dos dois fóruns paralelos e das 400
oficinas, várias organizações não-governamen-
tais aproveitaram o encontro para divulgar, na
Ciranda Internacional de Informação Indepen-
dente, que tem um /inle na borne page do Fórum
Social Mundial (www.forumsocialmun-
dial.org.br), documentos mostrando suas posi-
ções sobre temas das áreas onde atuam. Um
exemplo é a declaração divulgada pela Global
Citzen. Essa entidade é formada por especia-
listas e organizações não-governamentais e foi
criada para ser um Centro Internacional de Pes-
quisas sobre a Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), fornecendo suporte de treina-
mento e educação a regiões menos favorecidas
sobre a atuação dessa entidade.

O documento da Global Citzen destaca três
principais prioridades para a atuação dos cida-
dãos na construção do futuro da humanidade.
A primeira prioridade é assumir a responsabili-
dade com a instrução e educação das crianças,

"inevitável elo de ligação dos cidadãos do mun-
do". Nesse trecho do documento, a entidade
destaca a experiência brasileira da Bolsa-Escola,
recomendando-a aos demais países para que a
incluam nos seus programas de cooperação com
os países em desenvolvimento.

A segunda tarefa consiste em acompanhar
e impulsionar a Terceira Conferência das Na-
ções Unidas para os Países Menos Desenvol-
vidos (PMDIII), que aconteceu em Bruxelas,
de 14 a 20 de maio deste ano. A proposta da
entidade foi a de criação de uma oficina no
Fórum Social Mundial para acompanhar a
preparação dessa conferência, a fim de evitar
o risco de ela se "afundar em banalidades
tecnocráticas".

A terceira incumbência consiste em acom-
panhar, em Genebra, a preparação do lança-
mento de uma nova rodada de negociações co-
merciais multilaterais. No documento, a Global
Citzen chama atenção para a importância da
participação do cidadão nessas negociações no
sentido de garantir que as regras ali estabelecidas
considerem um projeto de desenvolvimento
sustentável, voltado, prioritariamente, para re-
duzir as desigualdades.
Diversidade - O Fórum Social Mundial reu-
niu as mais variadas correntes, grupos e pensa-
mentos políticos de esquerda de diversas par-
tes do mundo. Essa heterogeneidade, se impe-
diu a formação de um consenso para elaborar
um documento final, fortaleceu o movimento
de oposição ao pensamento liberal que embala
o processo recente de globalização, dando visi-
bilidade aos diversos grupos que defendem
políticas alternativas.

O Fórum foi encerrado afirmando apenas,
nas diversas declarações produzidas nos gru-
pos de debate, três principais propostas, que
foram predominantes nas discussões. A primeira
defende a urgência do cancelamento do paga -
mento da divida externa dos países pobres aos
países credores; a segunda propõe a adoção da
taxa Tobin, de 0,1%, sobre os grandes capitais
especulativos; e a última, a continuidade das
bilizações sociais e dos movimentos contra o
Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), a Organização Mundial do Comer-
cio (OMC) e o z\cordo de Livre Comércio da
-\méricas (r\lca.

No declaração final
do encontro, os
parlamentares
assumiram a
responsabilidade de
buscar maior
transparência e
participação da
sociedade civil nos
debates que se
referem à
negociação e
ratificação dos
convênios
internacionais
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1994
• Conferência Intercontinental pela Humanidade e Contra O Neoliberalismo, realizada no México,

na selva dos Chiapas
1998
• Movimento contra o Acordo Multilateral de Investimentos, sediado na Europa
1999
• Manifestação em Seattle, durante a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), nos

Estados Unidos
2000
• Manifestação em Praga
2001
• Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, no Brasil

Agenda coletiva - A primeira conseqüência prá-
tica do processo de globalização da sociedade ci-
vil foi a divulgação da Carta de Porto Alegre, assi-
nada por 180 entidades, sindicatos e organizações
não-governamentais do mundo inteiro, de con-
vocação da sociedade para uma permanente
mobilização contra as entidades e os eventos que
representam ou defendem os interesses dos gran-
des capitais. A Carta lixa uma agenda coletiva para
os movimentos sociais que acontecerão este ano.
Reafirmando a supremacia dos direitos humanos,
ecológicos e sociais sobre as exigências dos capi-
tais e dos investidores, os signatários da Carta iden-
tificaram os principais eventos para os quais as
entidades, em todo o mundo, deverão se mobili-
zar organizando manifestações de protestos e de-
bates que promovam a discussão democrática do
conteúdo desses encontros.

A agenda inclui as reuniões de cúpula do
G-8, marcadas para o período de 15 a 22 de
julho, em Gênova, na Itália; da Organização
Mundial do Comércio, no período de 5 a 9 de
novembro, em Qatar; e as assembléias do Fun-
do Monetário Internacional e do Banco Mun-
dial, em Washington, em setembro e outubro,
entre Outros eventos. As entidades vão apoiar
também a realização de um Dia Mundial con-
tra a Dívida Externa, marcado para o dia 20 de
julho; e a mobilização para a Conferência Mun-
dial contra o Racismo, a Discriminação, a Xe-
nofobia e formas correlatas de intolerância, que
irá acontecer do dia 31 de agosto ao dia 7 de
setembro, em Durban, na África do Sul.

A participação de Minas - Em Minas Ge-
rais, as 150 entidades que participaram do
Fórum Social Mundial, reunidas no Comitê Mi-
neiro do FSM, já iniciaram essa mobilização e
preparam ainda uma série de ações para serem
desenvolvidas neste ano. A primeira proposta
que está em discussão no grupo é a criação de
uma entidade que represente o conjunto dos
atores sociais que se uniram para discutir e se
articular politicamente em tomo das questões tra-
tadas no Fórum Social Mundial. A criação de
uma rede pública de informação e de uma pági-
na eletrônica do Comitê na Internet, com listas
de discussão e agenda de eventos, são outros
projetos que estão sendo avaliados e poderão
apoiar a maior divulgação do Fórum, principal-
mente para o público do interior do Estado, onde
o acesso a informações é mais difícil.

Outra idéia que está sendo implementada
é a criação de grupos permanentes de estudo
para atuar na estruturação e organização de ofi-
cinas para o Fórum Social Mundial de 2002. O
primeiro grupo já formado é o que trata da
questão dos transgênicos, que discute a realiza-
ção, em Minas Gerais, de pré-seminários sobre
o tema para debater propostas a serem enca-
minhadas ao FSM de 2002.

O Comitê Mineiro do Fórum Social Mun-
dial foi a segunda maior delegação a partici-
par do encontro em Porto Alegre, ficando atrás
apenas do comitê do Rio Grande do Sul. Mi-
nas foi também o grupo mais bem organiza-
do. "Fizemos várias reuniões preparatórias
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• 10 mil participantes

para essa participação e, durante o encontro,
realizamos duas reuniões internas", confirmou
a economista Dirlene Marques, uma das co-
ordenadoras do Comitê Mineiro.

A participação de Minas esteve focalizada
nas reuniões da manhã, quando aconteciam os
debates sobre grandes temas. À tarde, o grupo
se dividia entre as 400 oficinas, de acordo com
a afinidade pessoal de cada um com o tema.
Para Dirlene Marques, a realização do FSM
constituiu um momento histórico que marcou
a retomada da esperança e da utopia de que
um outro mundo é possível.

"Se nada tivesse acontecido, esse evento já se-
ria, por si só, um grande passo. Mas ele foi além e
se colocou como um novo ator no jogo das for-
ças internacionais", analisou a economista. A idéia
de inevitabilidade da globalização, da forma como
ela está sendo implementada, foi duramente ques-
tionada no encontro e, para Dirlene Marques, ela
agora ficou mais vulnerável.

• 6 mil representantes de entidades internacionais
• 4 mil delegados
• 3 mil inscritos para os debates principais
• 2 mil jornalistas fizeram a cobertura do evento
• 900 organizações presentes
• 122 nacionalidades representadas
• 400 oficinas de debates

O presidente da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT,), Carlos Calazans, que fez parte
da comitiva mineira, destacou dois principais
momentos do Fórum. "O primeiro deles foi,
justamente, este, o de enterrar, o de sepultar a
idéia de que no mundo só existe um projeto, só
existe um pensamento. Em Porto Alegre, en-
contramos milhares de pessoas apontando al-
ternativas. Temos outras perspectivas que não
só a do lucro, do poder do dinheiro, do poder
do consumo, da mídia. Temos um outro mun-
do, da solidariedade, da preservação do meio
ambiente, das questões do planeta, das ques-
tões do ser humano, das questões da alimenta-
ção, então não é outro mundo? Isso foi funda-
mental", defendeu Calazans.

O outro momento foi o da confirmação de
que nunca, em nenhum outro momento da his-
tória, uma única nação teve tanto poder como a
nação americana. "Nunca, na história da huma-
nidade, um império teve um braço tão longo
como o império americano nessa mudança de
século. E isso precisa ser combatido. Impossível
o mundo aceitar que uma nação intervenha com
seus tentáculos em todos os assuntos de sobera-
nia, em vários países do mundo. Então, essa to-
mada de consciência foi marcante também no
Fórum de Porto Alegre", destacou o sindicalista.

A partir dessas duas constatações, abriram-
se vários horizontes para a construção de alter-
nativas que viabilizem modelos de desenvolvi-
mento diferentes daquele preconizado por
Davos. Calazans confirma que, no encontro,
não houve pretensão de se buscar um projeto
alternativo hegemônico, mas de debater várias
propostas e de dar continuidade a essas discus-
sões em cada um dos países participantes, ca-

Apenas quatro
cidadãos norte-
americanos - Bili
Gafes, Paul Allen,
Warren Buffeit e
arry Ellison -

possuem juntos
fortuna
equivalente ao
PIB de 42 nações
pobres com uma
população de 600
milhões de
habitantes
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minhando, dessa forma, para a realização do
segundo fórum, quando deverão ser apresen-
tados projetos mais elaborados.

Além dos debates, que deverão ser condu-
zidos pelas universidades, pelas igrejas e pelos
movimento sociais, Calazans destacou a agen-
da coletiva, prevendo uma programação con-
junta, como as manifestações que estão sendo
programadas para o ano inteiro, e algumas da-
tas, como o Dia Internacional do Trabalhador,
em l de maio. "A nossa idéia é termos uma
agenda única, com um único eixo, focado em
três temas básicos, para serem debatidos pelos
trabalhadores em todo o mundo. O primeiro
tema aborda a questão do emprego, que é um
problema mundial; o segundo trata da justiça
social - salário, educação, saúde e qualidade de
vida - e, por último, a questão da dívida exter-
na. Se conseguirmos colocar todo o mundo na
rua com o mesmo discurso, com a mesma agen-
da, será fantástico", concluiu.

Calazans reconhece que uma mobilização
desse porte enfrenta ainda alguns obstáculos.
O movimento sindical recuou no mundo in-
teiro, desde o final dos anos 80. Mas ele está
otimista, pois, mais recentemente, está haven-
do uma reação dos movimentos sociais. "As
pessoas estão se questionando sobre o que
sobrou dessa história toda, dessa polêmica
entre o Estado e o capital privado, da supre-
macia do mercado, das grandes corporações
transnacionais, interferindo na vida de todos.
E elas estão constatando que o que sobrou foi
um escombro: as pessoas continuam desem-
pregadas, passando fome, vivendo na miséria.
Está surgindo, então, um movimento de rea-
ção a essa condição a que todos foram sub-
metidos", frisou Calazans.

E é nesse contexto que se deram as mani-
festações em diversos países da Europa, nos
Estados Unidos, na Argentina, no Brasil e em
várias outras partes do mundo. "Foram mani-
festações desconectadas, mas poderosas, como
o confronto de Seattle - lembra Calazans - e,
agora, nós nos reunimos no Fórum Social Mun-
dial, que significou a abertura de um novo
momento para os movimentos sociais. "Inicia-
mos uma caminhada que, por uma via alterna-
tiva, vai nos levar a um mundo muito melhor",
disse ele. "Os participantes deixaram Porto Ale-
gre com um novo ânimo para lutar pelas mu-

danças e enfrentar os aspectos negativos da
globalização", concorda Dirlene Marques.

O mais grave deles é o da exclusão social,
já admitido até mesmo pelos órgãos do
establishment, como o Banco Mundial e o FMI.
Dirlene Marques cita documento do próprio
Banco Mundial para dimensionar os efeitos de
uma política econômica excludente. "Dos 6
bilhões de habitantes, 2,8 bilhões sobrevivem
com renda mensal inferior a US$ 60 e 1,2 bi-
lhão, com menos de US$ 30. Na ponta de
cima, apenas quatro cidadãos norte-america-
nos - Bill Gates, Paul AlIen, Warren Buffett e
Larry Elilson - possuem juntos fortuna equi-
valente ao PIB de 42 nações pobres com uma
população de 600 milhões de habitantes".

No Brasil, a situação não é diferente. No
orçamento da União aprovado para 2001, com
receita prevista de R$ 950 bilhões, apenas R$
18,3 bilhões estão destinados a investimento. E,
para amortizar a dívida externa, estão reserva-
dos R$ 607, 5 bilhões. Enquanto isso, segundo
o Dieese, o salário mínimo é de R$ 180 em vez
dos R$ 1.004,26, necessários para sustentar uma
família de quatro pessoas.

Agora, o Comitê Mineiro do Fórum Social
Mundial começa a organizar o primeiro encon-
tro regional, preparatório para 2002. "Minas
Além das Montanhas" - título provisório do
evento - será um minifórum social mundial e
está previsto para o final de agosto. A Revista
do Legislativo publica, a seguir, três textos de
autores consagrados, que participaram do
Fórum sobre temas tratados no encontro, em
Porto Alegre. Os textos estão disponíveis no
/ink "Biblioteca" da homepage do Fórum.

Cancelamento do pagamento da dívida
externa dos países pobres aos países cre-
dores

• Adoção da Taxa Tobin, de 0,1%, sobre
os grandes capitais especulativos

• Continuidade das mobilizações sociais e
dos movimentos contra o Banco Mun-
dial, o FMI, o OMC e a Alca
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O encontro de Porto Alegre proporciona uma oportunidade
sem precedentes para a união de forças populares dos mais
diversos setores, nos países ricos e pobres

Noam Chomsky
Lingüista e ativista político norte-americano, conhecido também
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pós a II Guerra Mundial, a
integração da economia inter-
nacional ("globalização") vem

wrmJI aumentando. No final do século
XX, o declínio do período en-
tre-guerras inverteu-se, chegan-

do ao nível anterior à 1 Guerra em números bru-
tos - volume do comércio relativo ao tamanho
da economia global, por exemplo. No entanto, a
situação é multo mais complexa.

No período pós-guerra, a integração passou
por duas fases: 1 - O período de Bretton Woods
até o início dos anos 70, quando as taxas de câm-
bio eram reguladas e havia controle sobre o mo-
vimento do capital. 2 - O período desde o
desmantelamento do sistema Bretton Woods. Es-
sas duas fases são totalmente diferentes. Por bons
motivos, muitos economistas referem-se à pri-
meira fase como os "anos dourados" do capitalis-
mo industrial e à segunda, como "anos pesados",
quando verifica-se uma nítida deterioração dos ín-
dices macroeconômicos no mundo inteiro (taxa
de crescimento, produtividade, investimentos, etc.),
além de uma crescente desigualdade social.

A segunda fase é normalmente conhecida
como "globalização". Essa fase é associada às
chamadas políticas neoliberais: ajuste estrutural
e "reformas", de acordo com o "consenso de
Washington". Essas políticas são aplicadas na
maioria dos países do Terceiro Mundo e, des-
de 1990, foram também implementadas nas
"economias de transição" do Leste Europeu.
Uma outra versão dessas mesmas políticas des-
tina-se aos próprios países industrialmente avan-
çados, mais significativamente aos Estados Uni-
dos e ao Reino Unido.
Crescimento e pobreza - Nos Estados Uni-
dos, o país mais rico do globo, os salários da
maioria dos trabalhadores estagnaram ou caíram,
as horas de trabalho aumentaram drasticamente,
enquanto os benefícios e o sistema de seguridade
foram reduzidos. Durante os "anos dourados", os
indicadores sociais seguiam o PIB. A partir da meta-
de dos anos 70, esses indicadores vêm declinando
regularmente, atingindo índices de 40 anos atrás.

A globalização contemporânea é descrita
como urna expansão do "livre comércio", mas
tal denominação é enganosa. A maior parte do
comércio mundial é, de fato, operada centralmente
por meio de contratos entre grandes empresas.
Além disso, há uma forte tendência à formação
de oligopólios e de alianças estratégicas entre gran-
des empresas em muitos setores da economia.

Esse processo normalmente conta com amplo
apoio do Estado, a fim de socializar os riscos e os
custos das empresas. Essa característica tem mar-
cado a economia norte-americana nas últimas dé-
cadas.

Os acordos internacionais de "livre comér-
cio" envolvem uma intrincada combinação de
liberalização e protecionismo em muitos setores
estratégicos, como no caso da indústria farma-
cêutica, permitindo que megacorporações arre-
cadem lucros enormes com o monopólio dos
preços de remédios, que, por sua vez, foram de-
senvolvidos com contribuição substancial do se-
tor público. Outra característica importante dos
chamados "anos pesados" tem sido a enorme
expansão do volume de circulação do capital
especulativo de curto prazo, o que limita drastica-
mente as possibilidades de planejamento dos go-
vernos e, conseqüentemente, restringe a soberania
popular dentro dos sistemas políticos democráticos.
Mercantilismo das corporações - Hoje, a con-
figuração do "comércio" é muito diferente do
período anterior à 1 Guerra. Grande parte desse
comércio consiste em fluxos de manufaturas
para os países ricos e é controlado por grandes
empresas. Essas práticas, além da constante ame-
aça das empresas transferirem sua produção de
um país para outro, representam uma arma po-
derosa contra os trabalhadores e contra a pró-
pria democracia. O sistema emergente pode ser
classificado como "mercantilismo das
corporações", em que decisões sobre relações
sociais, econômicas e políticas são cada vez mais
centradas em instituições privadas sem qualquer
mecanismo de controle social. Essa concentra-
ção de poder faz lembrar "as ferramentas e os
tiranos do governo" na frase memorável de
J ames Madison, alertando para as ameaças à de-
mocracia que ele notara há dois séculos.

Era de se esperar que essa segunda fase do
período pós-guerra desencadeasse protestos sig-
nificativos e oposição pública de diversas formas
em todo o mundo. O Fórum Social Mundial pro-
porciona uma oportunidade sem precedentes para
a união de forças populares dos mais diversos
setores, nos países ricos e pobres, no sentido de
desenvolver alternativas construtivas em defesa da
esmagadora maioria da população mundial que
sofre constante agressão aos direitos humanos fun-
damentais. Esta é também uma importante opor-
tunidade para avançarmos no sentido de enfra-
quecer as concentrações ilegítimas de poder e es-
tender os domínios da justiça e da liberdade.
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d o	 mundial
A soberania
dos povos nas
relações
internacionais
deve respeitar
os três grandes
princípios do
sistema de
direitos
humanos: a
liberdade, a
igualdade e a
solidariedade

Fábio Konder Com parato
Professor titular da Faculdade de
Direito da IJSP
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\ legitimidade democrática funda-se
em dois princípios: soberania popular e
respeito integral aos direitos humanos.

A soberania do povo não se reduz
apenas, como afirmou o pensamento li-
beral, à eleição periódica dos governantes.
A experiência histórica tem demonstra-
do que o mecanismo eleitoral pode ser
habilmente manipulado pela classe domi-
nante, de modo a fazer do povo mero
figurante na cena política. Povo sobera-
no é aquele que mantém a competência

exclusiva para decidir as questões funda-
mentais de organização do Estado e as
grandes diretrizes da ação estatal.

Mas a soberania popular, em regime
democrático, nunca é absoluta. O respeito
integral aos direitos humanos vem tra-
zer-lhe uma limitação evidente, na medi-
da em que o povo nunca está autorizado
a tomar decisões que violem a dignidade
humana. A democracia é, pela sua pró-
pria natureza, um regime de limitação
de poderes.



Esses mesmos princípios de legi-
timidade democrática devem ser aplicados na
reorganização do poder mundial. No piano in-
ternacional, a soberania há de pertencer aos po-
vos, não aos governantes dos Estados, menos
ainda aos grupos econômicos multinacionais. Tal
como no plano nacional, a soberania dos povos
nas relações internacionais não pode ser absolu-
ta. Ela deve respeitar os três grandes princípios
do sistema de direitos humanos, a saber: a liber-
dade, a igualdade e a solidariedade: 1 - O prin-
cípio da liberdade - Com base no princípio da
liberdade, reconhece-se aos povos, em primeiro
lugar, o direito à existência, com o corolário da
repressão internacional do crime de genocídio.
Reconhece-se, ademais, a todos os povos o di-
reito de determinar livremente o seu estatuto po-
lítico e de assegurar, de modo autônomo, o seu
desenvolvimento econômico, social e cultural, tal
como declarado nos Pactos Internacionais so-
bre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. 2 - O
princípio da igualdade - Da mesma forma que
todos os homens, como proclama a Declaração
Universal de Direitos Humanos, são iguais em
dignidade e direitos, assim também os povos
têm direito ao reconhecimento de sua igual dig-
nidade, não obstante as pronunciadas diferenças
existentes entre eles, em matéria de riqueza e po-
derio militar. 3 - O princípio da solidariedade -
Enfim, o conjunto dos povos da Terra forma
um todo solidário. É com base nessa solidarie-
dade biológica e cultural que se reconhece, hoje,
a existência de direitos da humanidade, tais como
o de proteção do meio ambiente planetário, ob-
jeto de várias convenções internacionais; o direi-
to à proteção do património natural e cultural
do mundo, conforme o estatuído na convenção
patrocinada pela Unesco em 1972; bem como
o direito à exploração das riquezas dos fundos
marinhos e oceânicos e de seu subsolo, ou à pre-
servação dos recursos vivos do meio marinho,
na conformidade das disposições da Conven-
ção sobre o Direito do Mar, celebrada em 1982.
1i ainda com base no princípio da solidariedade
que se definiram crimes contra a humanidade, e
que se criou, em 1998, um tribunal penal interna-
cional, com competência para julgar e punir os
responsáveis.
Instituições e direitos humanos - A cons-
trução dc urna dcrnocraco de ambito planctã-

rio deve ser erigida sobre os alicerces já existen-
tes, ou seja, ela há de fazer-se mediante a ampli-
ação dos poderes de natureza legislativa, exe-
cutiva e judiciária das Nações Unidas.

Uma medida importante para o reforço do
poder legislativo mundial das Nações Unidas po-
deria ser adotada em matéria de convenções sobre
direitos humanos, votadas pela Assembléia Geral.

Como sabido, a partir de 1966, os Estados
Unidos vêm-se recusando, sistematicamente, a
assinar ou ratificar convenções internacionais so-
bre direitos humanos, sob o argumento de que
elas limitam a sua soberania. A grande potência
hegemônica da atualidade põe-se assim,
afrontosamente, fora do direito internacional e
comporta-se, em termos objetivos, como ini-
miga da humanidade.

A aplicação às convenções sobre direitos
humanos do sistema comum de ratificação in-
dividual pelos Estados Membros representa um
anacronismo. Em sua obra fundadora do di-
reito internacional (De iure beili ac pacis, livro
II, capítulo XII, § III e IV), Grócio salientou
que as convenções entre Estados, analogamente
aos contratos do direito privado, podem clas-
sificar-se em duas grandes espécies: as bilaterais
e as multilaterais. As primeiras, disse ele, dirimunt
partes, isto é, separam os interesses próprios
das partes contratantes, ao passo que as segun-
das commnnionem adferunt, vale dizer, criam rela-
ções de comunhão. Ora, esse objetivo comuni-
tário é mais acentuado no caso de convenções
multilaterais votadas no seio de uma organiza-
ção internacional, cujas decisões, tal como no
âmbito das sociedades ou associações do direi-
to privado, são normalmente tomadas por vo-
tação majoritária e não por unanimidade. O ar-
gumento de que a assinatura de um tratado in-
ternacional, ou a adesão a ele, é ato do Estado
e não simplesmente do governo não colhe no
caso, pois o ingresso do Estado na organização
internacional já foi objeto de ratificação pelo
seu Parlamento, e esta implicou, obviamente, a
aceitação de suas regras constitutivas.

É de inteira justiça, portanto, que a aprovação
de convenções sobre direitos humanos seja incluí-
da na categoria de assuntos a serem decididos por
uma maioria de dois terços, referidos no artigo 18,
terceira alínea, da Carta das Nações Unidas, dis-
pensando-se no caso a ratificação individual dos
Estados Membros para a sua entrada em vigor.

Uma grave carência de capacidade
governativa é observada quanto ao exercício
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do que se poderia caracterizar como o Poder
Executivo nas Nações Unidas.

As duas principais funções da ONU, por
determinação da Carta de 1945, são, de um lado,
a manutenção da paz e da segurança internacio-
nais e, de outro, a cooperação de todos os po-
vos em matéria econômica e social. Para o exer-
cício da primeira função, criou-se o Conselho
de Segurança; para o desempenho da segunda,
o Conselho Econômico e Social. Entre esses
dois órgãos, porém, o desequilíbrio de pode-
res é gritante. Enquanto o Conselho de Segu-
rança foi dotado de competência decisória para
exercer uma "ação pronta e eficaz" (art. 24 da
Carta), ao Conselho Econômico e Social so-
mente incumbe a atribuição de "fazer recomen-
dações à Assembléia Geral, aos membros das
Nações Unidas e às entidades especializadas in-
teressadas" (art. 62).

Mesmo essa "ação pronta e eficaz" do
Conselho de Segurança tem sido, como se sabe,
freqüentemente paralisada pelo poder de veto,
atribuído aos seus membros permanentes. Ade-
mais, uma das principais atribuições do Conse-
lho de Segurança, qual seja, a de formular "os
planos a serem submetidos aos membros das
Nações Unidas, para o estabelecimento de um
sistema de regulamentação dos armamentos"
(art. 26), jamais foi cumprida, pois ela se choca
com os interesses nacionais das grandes potên-
cias que são membros permanentes do órgão.

Como se não bastasse, os Estados Unidos
e seus aliados europeus, mesmo após o desa-
parecimento da União Soviética, insistem em
manter e ampliar a Organização do Tratado do
Atlântico Norte, utilizando-a como instrumen-
to de intervenção militar, fora do alcance do
Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O caminho para a instituição de um gover-
no mundial democrático no seio das Nações
Unidas desenha-se, com nitidez, a partir desse
diagnóstico. É mister abolir o caráter oligárquico
do Conselho de Segurança, suprimindo-se os car-
gos permanentes com poder de veto. É indis-
pensável dotar o Conselho Econômico e Social
de competência decisória, atribuindo-se-lhe, ade-
mais, um poder de supervisão e direcionamento
das atividades das agências especializadas das
Nações Unidas em matéria econômica e social:
a Organização da Alimentação e Agricultura
(FAO), a Organização Mundial da Saúde (OMS)
e a Conferência das Nações Unidas para o Co-
murcio c o Dcscnvolvimcnto (l\(T\l). 1 -

fim, é preciso integrar nas Nações Unidas as or-
ganizações econômico-financeiras atualmente
dominadas pelos Estados Unidos, singularmen-
te ou em conjunto, com os países da União Eu-
ropéia e o Japão, como o Fundo Monetário In-
ternacional, o Banco Mundial e a Organização
Mundial do Comércio.

Mas um governo democrático não dispen-
sa, como é óbvio, a instituição de um Poder Ju-
diciário forte e autônomo. Nesse sentido, parece
indispensável abolir-se a cláusula de reconheci-
mento facultativo da jurisdição da Corte Inter-
nacional de Justiça, tal como o fez o Protocolo
n° ii à Convenção Européia de Direitos Hu-
manos no tocante ao Tribunal de Estrasburgo.
A nenhum membro das Nações Unidas sena,
então, licito subtrair-se à jurisdição da Corte, de
modo a sobrepor o seu interesse próprio à rea-
lização da justiça no plano internacional.

Ainda quanto às funções judiciárias no seio
das Nações Unidas, seria preciso completar a
obra iniciada com a Declaração Universal de
Direitos Humanos, em 1948, e com os dois
Pactos Internacionais de 1966. Na sessão do
Conselho Econômico e Social de 16 de feve-
reiro de 1946, ficou assentado que esses docu-
mentos normativos constituiriam etapas prepa-
ratórias para a montagem de um aparelhamen-
to institucional adequado, a fim de assegurar o
respeito universal aos direitos humanos e tratar
os casos de sua violação. A implementação dessa
terceira etapa tem sido postergada, primeiro em
razão da "guerra fria" e, em seguida, pela opo-
sição decisiva dos Estados Unidos. É indispen-
sável reforçar os poderes investigatórios da
Comissão de Direitos Humanos das Nações
Unidas, bem como criar-se, ao mesmo tempo,
um tribunal internacional com ampla compe-
tência para conhecer e julgar os casos de viola-
ção desses direitos pelos Estados Membros, nos
moldes do Estatuto de Roma de 1998, que ins-
tituiu o Tribunal Penal Internacional.
Conclusão - Chegamos agora, na passagem
do milênio, a um ponto crítico na evolução da
humanidade. Trata-se de saber se a sua unidade
será forjada pela força da tecnologia, do di
nheiro e das armas, com a irrecuperável divi-
são entre ricos e pobres, entre fortes e fracos;
ou se, ao contrário, saberemos, enfim, construir
a civilização da cidadania mundial, em que to-
dos os seres humanos, em qualquer parte di
Terra, possam nascer e viver scmprc 1i rc e
iivak. cm diinidadc e direiios.

É preciso integrar
nos Nações
Unidos as
organizações
econômico-
financeiros
atuo 1 mente
dominados pelos
Estados Unidos,
singularmente ou
em conjunto, com
os países do
União Européia e
o Japão, como o
FMI, o Banco
Mundial e a OMC
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L'
enhum tema importante do mundo contem-
porâneo pode ser entendido fora do marco da
hegemonia norte-arncricana. Essa cruza de tal
forma o plano econômico, tecnológico, comer-
cial, financeiro, político, militar, informativo,
midianco, de lazer entre outros - que o que
tentasse ser abordado fora desse marco, pro-
vavelmente, seria enfocado mal, de forma in-
suficiente ou, provavelmente, de forma errada.
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Trata-se não apenas da vitória de um dos
contendores da guerra fria sobre o outro e do
estabelecimento de sua hegemonia sobre o sis-
tema internacional no seu conjunto, mas tam-
bém de uma nova modalidade de hegemonia,
que se apóia no poderio econômico dos EUA
- da sua estrutura produtiva a seu mercado in-
terno -, é articulado por uma capacidade polí-
tica e militar de intervenção e se multiplica pela
rede de aliados e pelo sistema oligopólico in-
ternacional de informação e de divertimento,
soldados por uma ideologia que se apropriou
do conceito de democracia - redutivamente
concebida como democracia liberal - e de seu
suposto complemento - a economia capitalista
de mercado. No seu conjunto, reestrutura-se o
sistema de poder em escala mundial, sob
hegemonia norte-americana, definindo uma
nova era na história da humanidade.

Nunca um império teve fronteiras tão ex-
tensas, nunca conseguiu organizar um bloco no
poder constituído por nações tão poderosas
como aliados, nunca dispôs de uma ideologia
tão amplamente aceita e tão alimentada por uma
máquina de propaganda tão universalizada. Esse
poderio, por sua vez, busca articular formas de
organização desregulada da economia, moda-
lidades de especulação financeira, esquemas de
superexploração sem limites dos trabalhadores,
valores egoístas e hedonistas, estilos de vida e
de consumo - de forma a construir um mun-
do à imagem e semelhança do grande capital,
monopolista e especulativo, funcional à sua re-
produção sem travas.

O poder construído sobre esses pilares pro-
duz uma força internacional unificada - com
contradições, é certo, como veremos mais adi-
ante -, com estruturas orgânicas - o G7, a
OMC, a OTAN, o FMI, O Banco Mundial, a
AMI -, com comando centralizado e ideologia
hegemônica relativamente consolidada. Produz-
se uma reunificação do mercado mundial, que
busca sua legalidade e sua legitimidade na ideo-
logia, na força militar e no monopólio dos meios
de comunicação.

O mal-estar produzido por essa avalanche
de mercantiização do mundo, depois de se ter
acumulado subterraneamente nas mentes e nos
corações de milhões de pessoas, explodiu à su-
perfície cm 30 de novembro, cm pleno cora-

ção desse império, para não parar de crescer e
de se diversificar, a ponto de, em pouco mais
de um ano, modificar o cenário dos debates
mundiais, arrancando a iniciativa das mãos dos
ricos do mundo e de seus funcionários e insti-
tuições, para recolocar a necessidade de ruptu-
ra com esse mundo e de construção de um
outro tipo de mundo.

Por isso, estamos aqui, em Porto Alegre, já
vitoriosos moralmente, porque portadores dos
grandes temas que preocupam a humanidade
no novo século, reconhecidos até pelo pensa-
mento conservador como os fundamentais no
mundo contemporâneo - a miséria no mundo
e a natureza histórica da chamada globalização
-, o que, por si só, já significa uma vitória nos-
sa, porque representa sua desnaturalização, a
recuperação do seu caráter histórico, isto é, de
fenômeno humano, construído pelos homens
e, portanto, passível de ser desconstruído e
reconstruído de outra maneira. Histórico e, por-
tanto, nas mãos dos bilhões de homens e mu-
lheres do mundo.

impactos d hecerion•
flOrtflel'lCafli

De que forma a nova hegemonia norte-
americana no mundo afeta o tema da sobe-
rania, dos Estados Nacionais, da questão na-
cional?

Sem fazer o rastreamento histórico desses
temas, deteremo-nos em particular no da so-
berania, entendendo que dele depende, em gran-
de parte, não apenas a resolução do tema do
novo caráter que devem assumir os Estados
Nacionais, mas também a realização do tema
da identidade nacional.

Para que ganhe a abrangência que requer e
seja instrumento na luta pela hegemonia políti-
ca, a soberania tem que ser entendida não ape-
nas como soberania nacional, mas também
como soberania popular, à qual está estreita-
mente vinculada numa concepção democrática
radical, popular da história. Essa promessa d
mocrática esbarrou sempre na visão reducionista
do liberalismo, que buscou sustentar nos estrei-
tos limites jurídicos e políticos do formalismo
os fundamentos da democracia, circunscreven
do a	naturc7a C( diticada do rcgne' )Oliii

Para que ganhe a
abrangência que
requer e sela
instrumento na
luta pela
hegemonia
política, a
soberania tem que
ser entendida não
apenas como
soberania
nacional, mas
também como
soberania popular
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cos, que terminaram não apenas esvaziando sua
legitimidade, como também tornando-se álibis de
cobertura para a mercantilização das nossas socie-
dades - inclusive do próprio sistema político.

Ao erigir-se em defensor - propagandísti-
co, econômico e militar - de seus valores e in-
teresses, que moldam a nova ordem mundial,
os EUA tornaram-se o baluarte de uma deter-
minada concepção de soberania. O livre co-
mércio e, dando-lhe cobertura, uma determi-
nada visão do "humanismo" e da democracia
dão a base de sustentação de sua dominação,
que se choca diretamente com a possibilidade
de soberania dos outros Estados.

As intervenções militares norte-americanas
dos anos 90 demonstram isso cabalmente, seja
na África, no Oriente Médio ou na própria Eu-
ropa. Além disso, as políticas econômicas nor-
te-americanas - que combinam desregulação
corri manipulação dos organismos internacio-
nais: da OMC ao FMI, do Banco Mundial à
OTAN - violam sistematicamente os interes-
ses nacionais dos distintos países - de que as
relações no continente americano são exemplo
Claro, do Nafta à Alca.

Ao condensar em sua hegemonia o mono-
pólio militar, econômico, financeiro e
tecnológico dos meios de comunicação, os
EUA impõem sua dominação imperial num
sistema internacional cuja existência se erige em
obstáculo à soberania nacional e à soberania
popular de outros países, constituindo-se assim
um obstáculo central à extensão e ao
aprofundamento da democracia - política, eco-
nômica, social, cultural, informativa, tecnológica
- no mundo do SéCUID XXI.

O modelo hegemônico atualmente vigente
se apóia no deslocamento da esfera pública e
na sua substituição pelas grandes corporações
empresarias como sujeitos econômicos e polí-
ticos das nossas sociedades. Com isso, os direi-
tos são substituídos pelo poder de compra no
mercado; os cidadãos, pelos consumidores; os
países, pelos mercados; a livre informação, pela
propaganda mercantil; os debates políticos, pelas
campanhas de marketing; as ruas e praças, pe-

los shopping centers e pelos condomínios fecha-
dos; os comícios e concentrações populares,
pelos pronunciamentos televisivos; a soberania
nacional, pelos capitais financeiros desregu-la-
mentados; a soberania popular, pela opinião
pública fabricada pela mídia financiada pelos
grandes capitais; o financiamento da produção
e do consumo popular, pela agiotagem espe-
culativa.

Foi contra esse mundo mercantilizado que
se levantou a nova opinião pública democráti-
ca do mundo, gritando que o mundo não é
uma mercadoria, que o mundo não está à ven-
da, que o essencial não tem preço. O que nos une,
a todos, antes de tudo, é a luta contra a
mercantilização do mundo - contra a concepção
e a prática de que tudo se vende, de que tudo se
compra, de que o mercado e os seus preços ma-
nipulados definem o que se pode e não se pode
fazer, o que é bom e o que é ruim, o que é belo e
o que é feio, o que é justo e o que é injusto.

A própria soberania nacional passou a ser
cotada no mercado. Os chamados "paraísos fis-
cais" - infernos da moralidade e da dignidade
humana - são países que negociam sua sobera-
nia, alugam, vendem - como demonstra, de
maneira tão inquestionável, entre outros, o suí-
ço Jean Ziegler. Mas, mesmo naqueles Estados
que pretendem impor sua concepção de de-
mocracia ao resto do mundo, a mercantilização
invade toda a vida pública.

As empresas especulativas norte-americanas,
que doaram 22,2 milhões de dólares à campa-

Emir Sader: somos
portadores dos

grandes temas que
preocupam a

humanidade no novo
século
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nha de George W. Bush, cobram de seu finan-
ciado o incentivo à poupança privada e a baixa
dos impostos. As empresas do setor tecnológico,
que contribuíram com 7,7 milhões de dólares,
cobram o fim de qualquer forma de taxação
da Internet. Os laboratórios farmacêuticos, que
doaram 4 milhões de dólares e gastaram mais
de 40 milhões em campanhas temáticas a favor
de Bush, reivindicam-se o direito de assumir o
controle dos planos de saúde para os idosos.
Além disso, Bush nomeou um dirigente do la-
boratório farmacêutico Eli Lilly & Co. para
dirigir a oficina do orçamento na Casa Branca.
O setor energético, que colaborou com 9 mi-
lhões de dólares, já recebeu a contrapartida, com
a decisão do novo presidente dos EUA em li-
berar a exploração de petróleo e de gás em
todo o território federal, incluído o Alasca, ven-
cendo a oposição dos ecologistas.

Essa privatização do Estado é acompanha-
da pela sua financeirização. Sabemos que no Bra-
sil os maiores contribuintes para as campanhas
presidenciais do atual presidente brasileiro fo-
ram os grandes bancos, que foram beneficia-
dos com o maior programa de assistência
econômica do governo, num jogo promíscuo
de troca de favores e de cristalização de interes-
ses justamente do setor mais parasitário do capi-
talismo - aquele que não financia prioritariamente
investimentos produtivos e consumo popular,
mas vive das mais altas taxas de juros oferecidas
pelos papéis do governo brasileiro. O único com-
promisso indiscutível de um governo como esse
termina sendo o pagamento dos juros da divi-
da, ao que se subordina todo o resto - a come-
çar pelas necessidades básicas da massa da po-
pulação, que nem financia nem é destinatária dos
principais esforços do governo.

Gera-se assim um mecanismo vicioso, re-
dondo, fechado sobre si mesmo, em que os
governantes são explicitamente financiados pe-
los ricos e governam explicitamente para os ri-
cos. A arte de governar fica reduzida, de forma
bastarda, a atender aos interesses dos capitais
que financiam os governos, com a complacên-
cia e a legitimação oferecidas pela grande im-
prensa, com seu discurso economicista e ven-
tríloquo das grandes fortunas. O poder públi-
co fica completamente desfigurado como ins-
trumento da soberania nacional e popular.

sociai	.:

da pohiic
A soberania nacional não pode ser pensada

hoje, num marco de extensa internacionalização
econômica, nem no marco estritamente nacio-
nal, nem nos marcos do liberalismo político,
como modelo de organização do Estado e do
poder. Duas direções são essenciais para os que
lutam pela democratização do poder, em esca-
las local, nacional e mundial.

A primeira direção é a da socialização do
poder e da política. Como dizia Gramsci, exis-
tem dois tipos de políticos: os que lutam pela
consolidação da distância entre governantes e
governados e os que lutam pela superação des-
sa distância. Os primeiros se circunscrevem nos
limites estritos dos modelos liberais e, numa
época em que a mercantilização invade todas
as esferas e faz da própria política um mercado
- como deseja George Soros, para quem o
mercado seria mais democrático que as eleições,
esquecendo-se de que o poder de compra de-
fine desigualdades fundamentais - acentuam a
perda de legitimidade e de representatividade
dos sistemas políticos liberais.

Os segundos trabalham na direção de es-
tender e aprofundar a participação política, pro-
movendo a socialização da política e do poder
mediante políticas como as do orçamento
participativo. Essa promove simultaneamente
a inclusão política e a inclusão social, cuja soli-
dariedade é indispensável tanto para uma quanto
para a outra. Trata-se de um instrumento es-
sencial para a reforma democrática do Estado,
para a reformulação radical das relações entre
Estado e sociedade, avançando na direção da
soberania popular.

A afirmação desse tipo de política, no en
tanto, como reflexo de seu potencial democrá-
tico radical, choca-se com as políticas nacionais
de ajuste fiscal, que buscam sufocá-la pelo lado
das restrições crescentes aos orçamentos esta-
duais e municipais, na tentativa de inscrever le-
galmente políticas de restrição aos gastos pú-
blicos - que, na prática, significam debilitamento
da capacidade de atendimento das demandas
sociais das camadas populares. Assim, a possi-
bilidade de afirmação de espaços de soberania
popular, mediante políticas como o orçamen-

Nunca um império
teve fronteiras tão
extensas, nunca
conseguiu organizar
um bloco no poder
constituído por
nações tão
poderosas como
aliados, nunca
dispôs de uma
ideologia tão
amplamente aceita e
alimentada por uma
máquina de
propaganda tão
universalizada
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to participativo, chocou-se cada vez mais com
as políticas econômicas liberais, dependendo,
portanto, para sua consolidação e extensão, da
derrota dessas políticas e da posta em prática
de políticas que, ao contrário, privilegiem o mer-
cado interno de consumo de massas como me-
canismo reativador da economia e integrador
socialmente.

F

ntegraçõo soberana d•
sto dos

A segunda direção é a da integração inter-
nacional soberana dos Estados Nacionais, que,
nos marcos atuais de internacionalização da eco-
nomia e do poder político, só pode se dar por
meio de alianças regionais e internacionais. Vale
a pena deter-nos um pouco nos problemas co-
locados para os países da América Latina, por-
que, de alguma forma, refletem os desafios, os
dilemas e as possibilidades para os países da
periferia do capitalismo - aqueles que têm sua
soberania mais diretamente comprometida -
de realizar sua soberania ou de ser condenado
a consolidar sua integração subordinada.

Espaço privilegiado de hegemonia norte-
americana ao longo do século XX, a América
Latina conseguiu protagonizar uma das gran-
des transformações históricas desse século, com
a industrialização de várias de suas economias,
envoltas em projetos nacionais, que produzi-
ram níveis de soberania para esses países. A crí-
tica da teoria do comércio internacional e a
posta em prática de políticas de industrializa-
ção substitutiva de importações tornaram pos-
síveis transformações econômicas cujos efeitos
sociais, políticos e ideológicos terminaram es-
gotando-se, conforme o processo de
internacionalização das economias - acompa-
nhado, em vários países, de ditaduras militares
- se impôs.

Na etapa mais recente, de reorganização da
economia mundial em torno dos três mega-
mercados mundiais, os países da periferia do
capitalismo tiveram suas condições de inserção
internacional debilitadas. O Mercosul significou
o único espaço de integração regional fora do
hemisfério norte, isto é, integrado por países
da periferia do capitalismo. A estratégia norte-
americana era a de assimilacao gradual dos pa-

íses do continente ao Nafta, para o qual o Chile
já havia sido cooptado como próximo sócio.
A crise mexicana de 1994 bloqueou esse proje-
to na medida em que o Congresso norte-ame-
ricano tirava o poder de negociação com a "via
rápida" do Executivo dos EUA.

Foi naquele momento que Washington mu-
dou de tática, retirando da gaveta o projeto da
Área de Livre Comércio das Américas (Alca).
Tendo ganho tempo e espaço, o Mercosul se
consolidou regionalmente e estendeu sua influ-
ência, avançando na integração do Chile e da
Bolívia, enquanto negociava com os países do
Pacto Andino em crise.

Porém, como as políticas econômicas libe-
rais não são integradoras e, assim, não promo-
vem a integração soberana, tratando-se de paí-
ses periféricos, formas de integração subordi-
nada, havia uma crise embutida, que terminou
explodindo conforme se deu a desvalorização
da moeda brasileira em janeiro de 1999. A par-
tir dali se desviaram os interesses dos dois paí-
ses mais importantes - Brasil e Argentina -, com
políticas cambiais diferenciadas e administração
irresponsável dos seus conflitos.

Ao mesmo tempo em que se aproximava a
data de assinatura dos acordos finais da Alca -
a serem definidos em abril de 2001, em Quebec
- e a possibilidade de uma vitória republicana
na sucessão norte-americana - com a conse-
qüente recuperação pela Casa Branca da "via
rápida" -, os conflitos internos levaram o

Cada Estado
participante levou
uma inscrição em

pedra para compor
este painel do Fórum
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O Fórum de Porto
Alegre reuniu mais
de 70 mil
participantes de
diversos partes
do mundo

Mercosul - tal como existiu até hoje - a uma
situação terminal, com o isolamento do Brasil
- que reagiu tardiamente à nova situação - e a
adesão da Argentina - pressionada por uma
situação insustentável de sua política de parida-
de monetária - e do Chile a um adiantamento
da data de entrada em vigor da Alca de 2005
para 2003.

Com isso, consolidaria-se a hegemonia nor-
te-americana sobre o conjunto do continente e
assim diminuiriam as margens de manobra de
todos os países latino-americanos para afirmar
sua soberania, enquanto perdem o instrumento
do Mercosul e se submetem à Alca. Ficariam
restritas igualmente as possibilidades de alian-
ças internacionais diferenciadas por parte dos
países latino-americanos como, por exemplo,
em relação à União Européia e ao sudeste asiá-
tico, bem como alianças com países do sul do
mundo, igualmente excluídos dos megamer-
cados, principalmente a China, a Índia, a África
do Sul, o Irá, entre tantos outros.

Romper com essa dinâmica - que sepulta-
ria qualquer possibilidade de autonomia por
parte dos países latino-americanos - supõe não
apenas rechaçar as propostas de adiantamento
das datas de colocação em prática da Alca,
como igualmente rejeitar no seu conjunto a idéia
de uma área de livre comércio das Américas,
pelo que significa de subordinação à hegemonia
absoluta dos Estados Unidos sobre o conjunto
do continente - uma espécie de realização, nos
1 errn( C( )ntcrnporancos, da D )ut rina \lonr )C.

Significa, simultaneamente, um novo proje-
to de integração latino-americana, assim como
uma política de alianças com os países da Ásia
e da África, para redefinir as condições de in-
serção internacional - incluídas alianças com os
três megamercados mundiais - tanto da Amé-
rica Latina como de todos os países do sul do
mundo, com uma posição de força, unificada,
que ao mesmo tempo proponha relações de
cooperação e de solidariedade como normas
de uma nova ordem mundial.

: defesa dos interesses d
.umandade

A soberania nacional se tornou, com o cha-
mado processo de globalização, indissociável
da soberania política e, portanto, da democra-
cia, do processo de auto-emancipação dos ho-
mens, tornados cidadãos. Não haverá sobera-
nia política sem democratização do poder do
Estado e do poder político.

Qualquer avanço democrático no mundo
de hoje se choca com o processo de
mercantilização que atravessa tudo, movido pelo
apetite irrefreável de lucro das grandes
corporações internacionais. Essa mola-mestra
da acumulação do capital - que hoje canaliza o
essencial de seus recursos para viver da parasi-
tária especulação financeira, às custas das políti-
cas que privilegiam a estabilidade monetária por
sobre os interesses fundamentais da grande
maioria da população mundial - choca-se com
os valores sociais, políticos, morais e culturais
que sustentam o humanismo e a solidariedade
humana.

Ser soberano, ser senhor do seu destino, ser
sujeito da história e da sua vida cotidiana signi-
fica, para a humanidade, romper com os dita-
mes do lucro, do mercado, da acumulação
irrefreada de riquezas materiais às custas do tra-
balho, da cultura, da natureza, da ética. Quem
não quiser falar de capitalismo (e de
anticapitalismo) deve calar-se sobre temas como
soberania e democracia. Quem, por outro lado,
quiser lutar pela soberania nacional e popular,
pela democracia, pelo humanismo tem que
alinhar na luta anticapitalista, na luta por um
mundo guiado pelas necessidades materiais c
cp1 rituai dc 1(X1,1	li umanitlicic.
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Os recursos federais, no entanto,
apresentam uma distribuição desigual
quando são comparadas as despesas entre
regiões e municípios de Minas Gerais
Edite Novais da Mata Machado
Fátima Beatriz Carneiro Teixeira P. Fortes
Pesquisadoras do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fundação João Pinheiro

um contexto de crise fiscal e financei-
ra do Estado e diante da importância
de consolidar o Sistema Único de Saú-
de (SUS)anha relevância a discus-
são sobmo financiamento e a alocação
de recursos para o sistema de saúde.
A preocupação em garantir maior efi-
ciência e eficácia na aplicação dos re-
cursos e promover o acesso mais eqüi-
tativo aos serviços de saúde tem
norteado cse debate, cujo objetivo é
a melhoria dos níveis de saúde da
população.

lm Minas Gerais, vários estudos
tCm buscado caracterizar o gasto pú-
blico com saúde. Pesquisa recente, rea-
lizada cm parceria entre a Fundação

João Pinheiro (FJP) e o Instituto de Pes-
quisa Econômica e Aplicada (Ipea),
mostrou que a maior parcela
do gasto público com saúde é de
origem federal. Em 1998, a participa-
ção federal no gasto com assistência à
saúde, realizado no âmbito do Estado,
foi de 72% e 28%, de participação de
recursos próprios estaduais' (Fundação
João Pinheiro, 999).

Os recursos federais, no entanto,
apresentam uma distribuição desigual
quando são comparadas as despesas en-
tre regiões e municípios de Minas Ge-
rais, como foi assinalado por outra pes-
quisa realizada pela FJP, com o apoio
da Fundação de Amparo à Pesquisa
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do Estado de Minas Gerais (Fapemig), em
1997. A ocorrência de desigualdade no gasto
com saúde entre municípios era resultante de
mecanismo de alocação de recursos estruturado
pela composição da oferta de serviços de saú-
de. Como a oferta refletia a concentração es-
pacial da capacidade instalada, os mecanismos
alocativos vigentes no período estudado (1994
e 1995) privilegiavam municípios e regiões mais
desenvolvidos, com maior capacidade de pres-
tação de serviços. Os maiores gastos com as-
sistência à saúde correspondiam a regiões mais
dinâmicas. Isso valia para o gasto com assistên-
cia ambulatorial e internação hospitalar. Quan-
do, no estudo, procurou-se eliminar os fatores
ligados à polaridade dos serviços de saúde,
corrigindo-se os valores per capita, manteve-se
ainda um grande diferencial entre municípios e
regiões. No tocante à assistência ambulatorial,
dada a inexistência de um piso assistencial que
garantisse um mínimo de recursos federais para
os municípios, os resultados do estudo aponta-
vam a ocorrência, ainda em 1995, de valores
per capita próximos a zero em um significativo
número de municipalidades (Fundação João
Pinheiro, 1997).

Em 1998, foi implantado no âmbito do SUS
o Piso de Atenção Básica (PAB), com a entrada
em vigor da Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde' (NOB/SUS, 1996).
Segundo essa norma, o PAB consiste "em um
montante de recursos financeiros destinado ao
custeio de procedimentos e ações de assistência
básica, de responsabilidade tipicamente muni-
cipal, ( ... ) definido pela multiplicação de um
valor per capita nacional pela população de cada
município". Aos municípios enquadrados na
condição de gestão plena da atenção básica de
saúde', foi assegurada a transferência regular e
automática dos recursos correspondentes ao
PAB, do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos
Fundos Municipais de Saúde (FMS).

A instituição do PAB acarretou mudanças
nas modalidades de alocação de recursos e de
remuneração das ações de saúde. O objetivo
era garantir um volume mínimo de recursos
para cada município e maior autonomia na sua
utilização. Rompeu-se, assim, com a lógica do
pagamento por produção de serviços que vi-

gorava até então, ao menos no que se refere à
atenção básica.

O PAB é composto de uma parte fixa e
outra variável, composta de incentivos para os
Programas Saúde da Família (PSF), Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), Vigilância Sa-
nitária (PVS), Carência Nutricional (PCN) e
Farmácia Básica.

Cabe esclarecer que, no processo de nego-
ciação para definição dos valores a serem re-
passados aos municípios, como muitos alega-
ram que já vinham gastando mais de R$ 10,00
per capita (valor inicialmente previsto para o piso
nacional) com esse tipo de assistência à sua po-
pulação, a Portaria n° 1.128/GM, de 31 de agos-
to de 1998, estabeleceu que a parte "fixa" do
PAB pode variar entre R$ 10,00 e R$ 18,00 per
capita.

No que se refere à parte variável, destaca-se
o incentivo ao PSF. Esse programa se insere
entre as estratégias do Ministério da Saúde que
visam substituir o modelo tradicional de assis-
tência, orientado para a cura de doenças, por
Outro que prioriza a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde dos indivíduos e da famí-
lia, de forma integral e contínua. Até 1999, os
municípios recebiam um incentivo equivalente
a R$ 28 mil por equipe/ano, independentemen-
te da cobertura populacional. Em novembro
de 1999, o Ministério da Saúde, com a Portaria
n° 1.329, de 12/11/99, redefiniu o valor do
incentivo por equipe/ano, que passou a variar
de R$ 28,008 mil a R$ 54 mil, de acordo com a
faixa de cobertura populacional. Além do in-
centivo às equipes, o município recebe um in-
centivo fixo anual de R$ 2,2 mil por agente co-
munitário de saúde. Está ainda previsto um in-
centivo adicional para a implantação de novas
equipes de R$ 10 mil/equipe, pagos em duas
parcelas.

Os incentivos para os Programas de Vigi-
lância Sanitária e Carência Nutricional, repassa-
dos aos municípios, foram fixados em R$ 0,25
por habitante/ano. Já para o Programa de Far-
mácia Básica, o Ministério da Saúde estabele-
ceu uma sistemática em que as três esferas de
governo participam do financiamento. Enquan-
to o governo federal deve repassar R$ 1,00 per
capita/ano aos municípios qualificados no Pla-

Em 1998, a
participação
federal no gasto
com assistência à
saúde, realizado
no âmbito do
Estado, foi de
72% e 28%, de
participação de
recursos próprios
estaduais
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no Estadual de Assistência Farmacêutica Bási-
ca, o Estado e os municípios respondem, cada
um, por uma contrapartida mínima de R$ 0,50
per capita/ano.

Todas essas mudanças introduzidas na sis-
temática de alocação e remuneração da assis-
tência à saúde, desde a implementação da
NOB/SUS, 1996, repercutiram na distribuição
dos recursos federais para a saúde em Minas
Gerais, motivando a realização desse estudo.
Com o objetivo de analisar a distribuição de
recursos federais entre municípios e regiões do
Nstado após a implantação do PAB, em 1998,
busca-se caracterizar: a) a distribuição e com-
posição do PAB entre os municípios em 1999
e b) a mudança ocorrida nos gastos
ambulatoriais dos municípios' entre 1997 e
1999. Deve-se acrescentar que a disponibilida-
de dos dados relativos a 2000, em fevereiro de
2001, quando esse estudo já estava concluído,
permitiu a realização de uma análise compara-
tiva entre 1999 e 2000, mencionada na seção
referente às considerações finais.

dstnbuõo dos revu,,r
fflt 1

Os dados trabalhados referem-se às trans-
ferências federais para assistência básica  em
1999, incluindo os recursos financeiros relati-
vos a PAB fixo, PACS, PSF, vigilância sanitária e
carências nutricionais'. Foram considerados 825
municípios que se encontravam habilitados ao
final do ano. Entre esses municípios, havia 26
cuja habilitação em gestão plena da atenção
básica se deu em 1999. Nesses casos, como
houve transferências de recursos somente por
alguns meses, o valor médio anual foi obtido a
partir de um ajuste dos valores efetivamente
recebidos.

Para se ter uma idéia da representatividade
do valor desses repasses, deve-se mencionar que
o valor transferido aos municípios mineiros para
atenção básica (via PAB), em 1999, representou
22,5% do total de R$1,09 bilhão dos recursos
federais aplicados no Estado em assistência à
saúde.

GRÁFICO 1
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEGUNDO O VALOR DO PISO DE ATENÇÃO

BÁSICA (PAB) PER CAPITA - MINAS GERAIS, 1999

Fonte: Dados básicos DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)ICentro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES)
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TABELA 1
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) PER CAPITA

NOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS, 1999

MEDIDAS ESTATÍSTICAS

MÉDIA
MEDIANA
MENOR VALOR
MAIOR VALOR
PERCENTIL

0,25

0,50

0,75

R$ CORRENTES

16,22

14,44

9,98

60.67

10,94

14,44

19,68

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboracão: Fundacão João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES

TABELA 2
COMPOSIÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) PER CAPITA

NOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS, 1999

MEDIDAS	 (%) PAB FIXO	(%) PACS	 (%) PSF
ESTATÍSTICAS 

	

76,90	 4,98	 12,58

	

81,19	 3,61	 7,18

	

27,02	 0,00	 0,00

	

98,62	 26,43	 64,44

Os dois grupos
extremos formados
pelos 25% dos
municípios com
menores e maiores
valores de PAB per
capita recebiam: o
primeiro, valores
próximos de R$ 10
e o segundo,
superiores a
R$ 19,68, quase o
dobro do primeiro

J

-J

MÉDIA
MEDIANA
MENOR VALOR
MAIOR VALOR

Analisando-se a distribuição do PAB (fixo
e variável) em 1999, representada no gráfico 1,
verifica-se que a instituição do PAB garantiu, de
fato, um mínimo de R$ 10 ,00 por habitante/
ano para cada município, o que representou uma
mudança em relação à situação que vigorava
até 1997.

Observando-se o gráfico 1 e a tabela 1,
pode-se comparar, por exemplo, os dois gru-
pos extremos formados pelos 25% dos muni-
cípios com menores e maiores valores de PAB
per capita. Enquanto o primeiro (nos quais vi-
vem cerca de 25% da população do Estado)
recebeu valores bem próximos de R$10,00 (até
RSI0,94, mais precisamente), para o segundo
(com cerca de IO% da população), os valores
foram superiores a R$19,68, o que representa,
no mínimo, o dobro do primeiro. Os 50% dos
municípios em posição intermediária (cerca de
65% da população) tiveram repasses entre
R$10,94 e R$19,68. O gráfico 1 mostra ainda
que, em que pese o número de municípios e

população com repasses acima de R$30,00 ser
insignificante, merece registro a existência de
municípios com valores extremamente eleva-
dos (ontIiers.

A respeito da composição do PAB no
conjunto dos municípios mineiros, a partici-
pação da parcela fixa foi, em média, de 771!/o,
tendo variado de um mínimo de 27% a um
máximo de 99%. As participações do PACS
e do PSF foram, em média, de 5% e 13'/,),
respectivamente, e variaram de zero (para
ambos os incentivos) a percentuais significa-
tivos como 26% (PACS) e 64% (PSF), de
acordo com a tabela 2.

Quando se comparam os dois grupos
formados pelos 25% dos municípios com
menores/maiores valores do PAB per capita,
a situação mostra-se bastante diferenciada.
No primeiro grupo (menores valores de
PAB), a parcela fixa representou, em média,
95% do piso, variando entre 90% a 98% de
seu valor. Já no segundo grupo de munici-

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES)
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TABELA 3

DISTRIBUIÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) SEGUNDO FAIXAS DE

POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MINAS GERAIS 1999

	

FAIXAS DE	POPULAÇÃO	 PAB

	

POPULAÇÃO	Absoluto 1 %	Absoluto	1 % 1 Per

Até 10.000
	

2.602.725
	

15,18
	

42.804.246,55
	

17,76
	

16,45
10.001 a 20.000
	

2.431.790
	

14,19
	

36.550.611,93
	

15,16
	

15,03
20.001 a 50.000
	

2.881.846
	

16,81
	

45.038.289,96
	

18,68
	

15,63
50.001 a 70.000
	

1.153.504
	

6,73
	

16.515.188,69
	

6,85
	

14,32
70.001 a 100.000
	

1.402.940
	

8,18
	

19.036.444,27
	

7,90
	

13,57
100.001 a 200.000
	

1.563.570
	

9,12
	

20.872.723,64
	

8,66
	

13,35
200.001 a 500.000
	

2.445.648
	

14,27
	

28.918.426,23
	

12,00
	

11,82
Mais de 500.000
	 2.659.926

	
15,52
	

31.338.007,40
	

13,00
	

11,78

TOTAL	 17.141.949	100,00	241.073.938,67	100,00	14,06

Fonte: Dados básicos. DATASUS, 2000.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES).

1OS com os mai(res valores do PAB, a par-
ticipação média da parcela fixa é bem infe-
rior (57%). Nesses casos, os valores mais ele-
vados do PAB foram obtidos a partir da
adesão aos programas PSF e PACS, com sig-
nificativa participação média desses incenti-
vos no valor do PAB7.

Agrupando-se os municípios segundo fai-
xas de população (tabela 3), verifica-se que os
valores do PAB per capita variam de R$ 11,78 a
R516,45 para os municípios com mais de 500
mil (Belo Horizonte e Contagem) e menos de
10 mil habitantes, respectivamente. Observa-se
ainda que, no conjunto dos municípios com
população até 50 mil habitantes, a participação
no valor total dos recursos do PAB superior à
sua participação na população garantiu-lhes va-
lores per capita relativamente mais elevados.

Para conhecer a variabilidade dentro de cada
faixa, elaborou-se o gráfico 2, que permite cons-
tatar que a maior variação (dada pelo tamanho
da caixa no gráfico) ocorre na faixa dos muni-
cípios com até 10 mil habitantes, como era de
se esperar, até pelo significativo número de mu-
nicípios (60% do total). É interessante observar
ainda a existência, nessa faixa, de outliers como
Serra da Saudade 'R$ 60,67), Doresópolis (RS

40,53) e Santana do Garambéu (R$ 39,33). Além
desses, pode-se destacar que 25% dos municí-
pios com até 10.000 habitantes receberam va-
lores superiores a R$ 20,00. Entre os com po-
pulação entre 10 e 20 mil habitantes, a variabili-
dade é menor do que a registrada na faixa ante-
rior, embora exista um número mais elevado
de outliers, tais como Mirabela (R$35,97),
Itacarambi (R$33,23), Ilicínea (R$29,55), Mato
Verde (R$28,37) e Itanhandu (R$28,10). Na ter-
ceira faixa populacional (20 a 50 mil), os otjtliers
são Porteirinha (R$31,41), Caeté (R$28,46), Co-
ração de Jesus (R$28,45) e Brasília de Minas
(R$28 ,21 ) . As demais faixas apresentam peque-
na variabilidade e nenhum município com va-
lores muito diferenciados.

Tomando-se as regiões de planejamento,
observa-se que os valores médios per capita va-
riam entre R$ 12,71 no Triângulo e R$ 18,35,
no Norte de Minas (tabela 4). Também o
Jequitinhonha foi favorecido relativamente aos
demais (R$ 15,54).

Comparando-se as duas primeiras regiões,
verifica-se que, enquanto os valores médios para
o PAB fixo per capita são multo semelhantes (R$
12,44 para o Triângulo e R$ 12,83 para o Nor-
te de Minas), sua participação no valor total do

REVISTA DO LEILATIVO 33



GRÁFICO 2
VARIAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) PER CAPITA SEGUNDO FAIXAS

DE POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MINAS GERAIS, 1999
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PAB é bem superior no Triângulo (Fundação
João Pinheiro, 2001). Isso permite concluir que
principalmente os incentivos que estão garan-
tindo valores mais elevados para o Norte de
Minas. Dentre os incentivos, ainda que o PSF
seja o mais relevante, é com relação à participa-
ção do PACS que os municípios dessas regiões
mais se diferenciam.

A respeito da variação intra-regional, ográ-
fico 3 indica que, ao contrário do observado
quando se agrupam os municípios em faixas
de população, ela é relativamente semelhante
em todas as regiões. Observa-se ainda a pre-
sença em quase todas as regiões de municípios
com valores bem elevados relativamente aos
demais. Nesse sentido, merece destaque:
Arapuá (R$32,17) e Matutina (R$ 28,52) no
Alto Paranaiba; Santana do Garamhu (R$

39,33) na Central; Serra da Saudade (RS 60,67),
Doresópolis (R$ 44,53) e Vargem Bonita
(R$28 ,39) no Centro-Oeste; Umburatiba (RS
34,32), Serra dos Aimorés (R$ 33,15) e
Bertópolis (R$ 32,97) no Jequitinhonha; Simão
Pereira (R$ 35,48) na Mata; Carmésia (RS
33,91), Conceição de Ipanema (R$33,41) e São
Pedro do Suaçuí (R$ 28,97) no Rio Doce; Passa
Vinte (R$ 35,36), Monsenhor Paulo (R$ 32,48),
Virgínia (R$30,28) e Ilicínea (R$ 29,55) no Sul
de Minas; e, finalmente, Cachoeira Dourada
(R$ 32,72) e Ipiaçu (R$ 30,36) no Triângulo.

Os municípios que se destacaram em sua
faixa populacional ou região de planejamento
pelos elevados valores recebidos e que foram
caracterizados como otit/iers apresentam a se-
guinte distribuição regional: concentram-se prin-
cipalmente no Norte de Minas (25¼ do total),

Ao se adotar o
critério populacional
para a remuneração
da atenção básica,
em substituição ao
pagamento por
produção de
serviços, a tendência
seria reduzir os
diferenciais entre os
índices municipais
relacionados com os
gastos ombulatoriais

FAIXAS DE POPULAÇÃO

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais
(CEES)
Nota: Faixas de população: 1 - Até 10.000; 2 - 10.001 a 20.000; 3 - 20.001 a 50.000;

4 - 50.001 a 70.000; 5 - 70.001 a 100.000; 6 - 100.001 a 200.000; 7 - 200.001 a
500.000: 8 - Mais de 500.000
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TABELA 4
DISTRIBUIÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) SEGUNDO

REGIOES DE PLANEJAMENTO - MINAS GERAIS, 1999

REGIÕES PLANEJAMENTO 
1	

POPULAÇAO
Absoluto	1

PAB
Absoluto	1	%	1 Per

3,32
35,07

5,60
5,52

11,41
1,88
8,22
8,37

13,42
7,19

ALTO PARANAÍBA
CENTRAL
CENTRO OESTE DE MINAS
JEQUITINHONHA/MUCURI
MATA
NOROESTE DE MINAS
NORTE DE MINAS
RIO DOCE
SUL DE MINAS
TRIÂNGULO

569.265
6.011.820

960.059
946.452

1.955.839
321.926

1.408.946
1.434.383
2.300.581
1.232.678

8.024.753,94
79.884.830,93
12.858.812,91
14.705.112,09
29.070.922,64
4.594.993,88

25.850.086,73
19.577.283,88
30.844.868,91
15.662.272,76

	

3,33
	14,10

	

33,14	13,29

	

5,33	13,39

	

6,10	15,54

	

12,06	14,86

	

1,91	14,27

	

10,72	18,35

	

8,12
	13,65

	

12,79
	13,41

	

6,50
	12,71

TOTAL	 17.141.949	100,00	241.073.938,67	100,00	14,06

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais
(CEES)

seguido pelo Sul d Minas (cerca de 18% dos
municípios). A região Norte, que possui o mai-
or valor médio de PAB per capita, caracteriza-se
também pela maior participação de out/iers.
Quanto ao porte populacional, são municípios
de pequeno e médio portes, variando a popu-
lação de 827 habitantes em Serra da Saudade a
35.964 habitantes em Caeté. Em que pese essa
grande amplitude, predominam os pequenos
municípios, sendo que 75% deles têm popula-
ção inferior a cerca de 13 mil habitantes. Tam-
bém quando se tomam os valores de PAB per
capita, observa-se grande amplitude. O menor
e o maior valores são, respectivamente, R$ 27,36
e R$ 60,67, devendo-se registrar, no entanto,
que apenas 25% dos municípios receberam va-
lores superiores a R$34,00.

A respeito da composição do PAB, a parti-
cipação da parcela fixa, que variou entre 27%
(Serra da Saudade) e 66% (Buritizeiro), mos-
trou-se inferior a 46% em um quarto desses
municípios, enquanto seu valor per capita não
superou R$18,34 em nenhum município (Fun-
dação João Pinheiro, 2001), em consonância,
portanto, com a Portaria n° 1.128/GM, de
agosto de 1999, mencionada anteriormente.
Esses resultados apontam para a importância
da adesão local a programas de incentivos à
obtenção de valores mais elevados. Sugerem

ainda a relevância de processos de
monitoramento que permitam avaliar em que
medida esses incentivos apontam para uma
possível redefinição dos padrões de responsa-
bilidade na prestação dos serviços de saúde, ou
se foram formalizados apenas para fins de cap-
tação de recursos.

Gstc, cimbukitoria em
épo

Para complementar a análise da distribui-
ção dos recursos federais destinados à assis-
tência básica entre municípios e regiões de
Minas Gerais, no período após a instituição
do PAB, serão comparados os valores gastos
com atendimento ambulatorial em 1997 (antes
do PAB) e 1999 (após). Essa comparação visa
verificar se houve redução dos diferenciais en-
tre gastos per capita municipais, com a institui-
ção de um piso assistencial de R$ 10,00.

A hipótese é de que a mudança no meca-
nismo de financiamento da atenção básica te-
ria repercutido na totalidade do gasto
ambulatorial dos municípios. Ao se adotar o
critério populacional para a remuneração da
atenção básica, em substituição ao pagamen-
to por produção de serviços, a tendência se-
ria reduzir os diferenciais entre os índices mu
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REGIÃO DE PLANEJAMENTO

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais
(CEES)

o o

o
.r-.
H

o

CZ

a)

a)
EoZ

a)	a)

oZ o

-	 a)

a)	a)
a)	o

o
a)
u

GRÁFICO 3
VARIAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) PER CAPITA SEGUNDO REGIÕES DE

PLANEJAMENTO - MINAS GERAIS, 1999
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nicipais relacionados com os gastos
ambulatoriais, aproximando-se os valores per
capita, como de fato ocorreu com o gasto
em atenção básica.

A comparação entre 1997 e 1999 baseou-
se na variável de abrangência municipal, aqui
denominada gasto per capita ambulatorial.

Para sua elaboração, foram utilizadas informa-
ções obtidas no site do Datasus, janela recursos
do SUS, 1997 e 1999 Datasus, 2000). Foram
excluídos da análise 106 municípios': 25 não
habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica
(GPAB), em 1999; 28 habilitados em GPAB,
ao longo de 1999; 53 em Gestão Plena do Sis-
tema Municipal de Saúde (GPSM), em 1999.

Para o cálculo cio valor gasto com assistên-
cia ambulatorial, foram realizadas tabulações
pelo tabnet (Datasus), que resultaram em infor-
mações sobre os valores despendidos por tipo
de despesa segundo os municípios, em 1997 e
1999. O gasto ambulatorial foi calculado de-
duzindo-se, do total gasto, os valores atribui-
dos a internações hospitalares remuneradas por
intermédio do Ministério da Saúde. As infor-
mações sobre população dos municípios são
provenientes de estimativas realizadas pelo
IBGE, para 1997 e 1999. Para a análise estatís-
tica, foi utilizado o sofhvare SPSS.

Os 747 municípios analisados correspon-
dem a 53% da população do listado. Os re-

A instituição do Peso
de Atenção Básica
favoreceu tanto os
municípios que
recebiam pequenos
valores pelo
atendimento
ambulatorial quanto
os que recebiam
maiores valores,
ampliando as
diferenças entre os
municípios ao invés
de reduzi-ias

36 RIvIsTADoL1cIslATTvo



cursos destinados a esses, para atendimento
ambulatorial, aumentaram de R$ 182,7 9 a 240,9
milhões de 1997 para 1999, o que corresponde
a uma variação de 32%. Com relação ao total
do gasto federal em Minas Gerais, esses valo-
res representaram 17% (1997) e 22% (1999).

Comparando-se os valores do gasto
ambulatorial de 1997 e 1999, chamou a aten-
ção o aumento do per capita ambulatorial.
Dentre os 747 municípios analisados, a mé-
dia do per capita ambulatorial passou de
R$16,70 em 1997 para R$22,57 em 1999 (ta-
bela 5). O menor valor aferido para 1997 não
chegou a R$1,00, enquanto, em 1999, passou
de R$10,00. Assim como aumentou o me-
nor valor per capita, também o maior valor
apresentou crescimento entre esses dois anos,
ampliando-se por sua vez a diferença entre
os extremos, a amplitude. Esta correspondia
a R$ 117,90 em 1997, tendo passado para
R$ 145,02 em 1999. Esses dados sugerem que
a instituição do Piso de Atenção Básica favo-
receu tanto os municípios que recebiam va-
lores muito pequenos pelo atendimento
ambulatorial quanto os que recebiam valores
maiores. Assim, ampliaram-se os diferenciais
entre os municípios, ao invés de reduzirem-
se como era esperado.

As medidas apresentadas na tabela 5 su-
gerem ainda que a implantação do PAB re-
sultou em ganho para os demais municípios
analisados. Tomando-se a distribuição do
gasto ambulatorialper capita segundo quartis,
verifica-se que, em 1997, 25% dos municí-
pios receberam até R$10,35 e SO%, entre esse
valor e R$20,45. Já em 1999, o primeiro
quartil representou R$15,46 e o terceiro,
75%, R$26,75. Portanto, nesse ano, a meta-
de dos municípios analisados, 373, encon-
trava-se recebendo valores entre R$15,46 e
R$26,75, o que sugere que o grupamento
intermediário também ganhou com a insti-
tuição do PAB.

Examinando-se a mesma variável - o gas-
to ambulatorial per capita municipal - relacio-
nada com o número de municípios e com a
sua população, verifica-se que, em 1997, 177
municípios, cerca de 15% da população, en-
contravam-se recebendo valores per capita até
R$ 10,00. Em 1999, toda a população do Es-
tado encontrava-se acima desse patamar. A me-
tade da população, em 1997, não ultrapassa-
va o gasto per capita ambulatorial de R$
17,00, enquanto esse mesmo percentual
populacional ultrapassava, em 1999, o valor
de R$ 20,00 per capita/ano.

TABELA 5
GASTO PER CAPITA AMBULATORIAL MINAS GERAIS 199711999

Medidas	 Per Capita Ambulatorial (AS)

Estatísticas	 1999
Média	 16,7	 22,57
Amplitude	 117,9	 145,02
Mínimo	 0,73	 10,82
Máximo	 118,63	 155,85
Percentis

25	 10,35	 15,46
50	 14,58	 20,90
75	 20,45	 26,75

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais
(CEES)
(1) Valores correntes de 1997 a preços médios de 1999, atualizados pelo IGP/Dl da FGV
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GRÁFICO 4
GASTO PER CAPITA AMBULATORIAL SEGUNDO REGIÕES DE PLANEJAMENTO

MINAS GERAIS 199711999
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A comparação da distribuição dos recur-
sos federais para atendimento ambulatorial,
entre 1997 e 1999, segundo as regiões de pla-
nejamento do Estado de Minas Gerais, assinala
as regiões favorecidas com o aumento do gas-
to ambulatorial. Em 1997, as menores médias
correspondiam às regiões Jequitinhonha/
Mucuri, Noroeste e Central (gráfico 4). Em
1999, observaram-se médias do per capita
ambulatorial mais elevadas nas regiões Norte e
Centro-Oeste de Minas. Entre as regiões que
apresentavam as menores médias em 1997 -
Jequitinhonha e Noroeste -, a primeira apre-
sentou grande aumento e a segunda manteve-
se em posição desfavorável. O Norte de Minas
apresentou também expressiva variação entre
1997 e 1999, quando alcançou a primeira posi-

ção, com o maior per capita médio do Estado.
Deve ser ressaltado, no entanto, que, já em 199'/,
o Norte de Minas apresentava a média do per
capita ambulatorial relativamente elevada, equi-
parando-se ao Centro-Oeste na primeira posi-
ção entre as médias regionais.

Ainda com relação às regiões de planeja-
mento, chama a atenção a diferença entre os
valores per capita de 1999 relativos ao gasto do
PAB e ao gasto ambulatorial. Em geral, o gas-
to ambulatorial representou para as regiões um
acréscimo de mais de R$ 10,00 per capita/ano
sobre o valor do PAB, o que correspondia a
aumento variável de 22 a 54%. Os menores
acréscimos corresponderam às regiões Noro-
este,Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas,
onde as diferenças entre o gasto ambulatorial

No que se refere à
composição do PÂB
per capita em 2000,
caiu, em termos
médios, a
participação da
parte fixa, enquanto
a do PSF cresceu,
em termos médios,
de 13% para 19%,
indicando que os
municípios
continuam buscando
elevar seus valores
com a adesão a
programas de
incentivos
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GRÁFICO 5
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e o gasto do PAB em 1999 foram equivalen-
tes a R$ 4,10, R$ 5,78 e R$ 9,48, respectiva-
mente (Fundação João Pinheiro, 2001). Isso
sugere que nessas regiões, o atendimento
ambulatorial deve ser predominantemente de
nível básico. De fato, as regiões Norte de Mi-
nas e Jequitinhonha/Mucuri dispõem de uma
rede ambulatorial com perfil de atendimento
básico, apresentando mais de 50% de suas uni-
dades ambulatoriais em postos e centros de
saúde, segundo dados cadastrais do Datasus.

As desigualdades na distribuição regional
do gasto ambulatorial são ressaltadas na análi-
se das medianas do gasto per capita (gráfico 5).
O tipo de gráfico apresentado permite
visualizar a distribuição dos valores intra e en-
tre regiões, além da discriminação de casos
extremos (em asteriscos). Em 1999, as regiões
de planejamento apresentaram gasto

ambulatorial com medianas posicionadas em
torno de valores próximos a R$ 20,00 per
cita/ano 1 , sendo que apenas a região Norte
se destacou com mediana acima desse valor.
Pelo tamanho das caixas, seria similar a varia-
ção intra-regional, todas as regiões apresen-
tando outliers, com exceção do Alto Paranaíba.
A região Centro-Oeste apresentou muitos ca-
sos extremos individualizados, dois com va-
lores acima de R$ 100,0011.

oderces. fç
A análise realizada indicou que a institui-

ção do PAB garantiu, de fato, um mínimo de
R$ 10,00 per capital ano para a atenção básica
aos municípios de Minas Gerais, alterando a
situação anterior, na qual se observavam mu-
nicípios com per ap/ia próximo de zero. No
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entanto, a possibilidade da parte "fixa" po-
der variar em até 80%, associada à existência
de incentivos à adesão a programas, acarre-
tou uma variação do PAB per capita entre mu-
nicípios que não pode ser considerada des-
prezível. O estudo detectou ainda a existên-
cia de municípios com valores extremamen-
te elevados relativamente aos de sua faixa
populacional e/ou de sua região de planeja-
mento (oiitliers). Constatou-se ainda que as
transferências de recursos para a atenção bá-
sica favoreceram regiões menos desenvolvi-
das, como o Norte de Minas e o Jequiti-
nhonha/Mucuri. Como os valores mais ele-
vados para o Norte de Minas são devidos
principalmente à adesão a programas de in-
centivos (PACS e PSF) e as informações são
de que a estrutura criada em nível municipal
tem oscilado muito, é necessário que a análi-
se relativa a 1999 seja confrontada com a si-
tuação prevalente nos anos posteriores. A
continuidade do estudo permitirá evidenciar
ainda o trabalho de monitoramento que vem
sendo realizado pela Secretaria da Saúde e que
tem resultado na interrupção da transferên-
cia de recursos que compõem a parte variá-
vel do PAB para vários municípios.

Uma análise preliminar dos dados referen-
tes a 2000 corroborou, no geral, os resultados
obtidos para 1999. O PAB per capita em 2000
também apresentou variação expressiva quan-
do se considera o conjunto dos municípios.
Tomando-se os grupos formados pelos 25%
com menores e maiores valores, observou-se
que, enquanto o PAB é de, no máximo, cerca
de R$ 13,00 para o primeiro grupo, ele é su-
perior a R$ 25,00 para o segundo. E se, em
termos médios, ele cresceu para o conjunto
dos municípios 6% entre 1999 e 2000, esse
comportamento também se mostrou bastan-
te variável quando os municípios são agrupa-
dos segundo faixas de população e regiões de
planejamento. Tomando-se as regiões de pla-
nejamento, o Norte de Minas, seguido da Mata
e do Jequitinhonha, elas mantiveram-se como
aquelas regiões com valores mais elevados.
Acrescente-se ainda que a variação intra-regi-
onal aumentou, entre 1999 e 2000, em todas
as regiões.

A respeito dos municípios que se destaca-
ram em sua região de planejamento e/ou sua
faixa de população por valores mais elevados
(outliers), foi observado que seu número se man-
teve relativamente constante (cerca de 28), sen-
do que 1 7 deles se destacaram nos dois anos
analisados.

No que se refere à composição do PAB
per capita em 2000, caiu, em termos médios,
a participação da parte fixa, enquanto a do
PSF cresceu, em termos médios, de 13% para
19%, indicando que os municípios continu-
am buscando elevar seus valores com a ade-
são a programas de incentivos. A participa-
ção do PACS, no entanto, manteve-se relati-
vamente constante.

As mudanças introduzidas na distribuição
dos recursos federais para a atenção básica ti-
veram como efeito o aumento do gasto
ambulatorial em todo o Estado. Esse aumen-
to foi bastante sensível em regiões que apre-
sentavam anteriormente valores de gasto
ambulatorial menores, como oJequitinhonha/
Mucuri. Nessa região, como também no Norte
de Minas, uma possível explicação para o im-
pacto do PAB no gasto ambulatorial é a exis-
tência de uma rede pública assistencial carac-
terizada pela predominância de unidades de
atenção primária em saúde - centros e postos
de saúde.

O crescimento do gasto federal
ambulatorial entre 1997 e 1999, após a insti-
tuição do Piso de Atenção Básica, favoreceu
municípios que recebiam pelo atendimento
ambulatorial valores muito pequenos, assim
como os que recebiam valores maiores. No
entanto, as diferenças observadas entregas-
tos per capita municipais em anos anteriores
(1994 e 1995) foram mantidas, ampliando-se
ainda mais a distância entre maiores e meno-
res valores. A comparação entre a distribui-
ção dos recursos federais para a assistência
ambulatorial entre 1997 e 1999 mostrou tam-
bém a manutenção de diferenciais de gasto
per capita, historicamente favoráveis às regi-
ões que detêm maior capacidade de oferta
de serviços de saúde no Estado (Sul de Mi-
nas, Zona da Mata e Triângulo). Isso possi-
velmente é decorrente da continuidade do

É fundamental dar
continuidade a esse
acompanhamento e
adotar, num estudo
de maior fôlego,
uma perspectiva de
análise que permita
avaliar se a nova
modalidade de
remuneração da
assistência básica
aponta para maior
eqüidade na
distribuição de
recursos entre
municípios
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pagamento por produção de serviços nos
níveis intermediários e da alta complexidade
do atendimento ambulatorial, o que mantém
o privilégio dos municípios que detêm capa-
cidade de prestação de serviços
especializados, polarizando em suas respecti-
vas microrregiões a demanda por esses ser-
viços.

Como conclusão, verificou-se que, a des-
peito do favorecimento das regiões Norte de
Minas e Jequitinhonha/Mucuri no gasto com
atenção básica, o padrão de distribuição desi-
gual de recursos ambulatoriais no conjunto dos
municípios de Minas Gerais é mantido.

Por fim, deve-se registrar a importância
de aprimorar a análise dessas mudanças, que
alteram o padrão de distribuição dos recur-
sos assistenciais para a saúde no País. Para
tanto, é fundamental dar continuidade a esse
acompanhamento e adotar, num estudo de
maior fôlego, uma perspectiva de análise que
permita avaliar se a nova modalidade de re-
muneração da assistência básica aponta para
maior eqüidade na distribuição de recursos
entre municípios. Com relação a esse último
aspecto, faz-se necessário que a análise dos
dados seja fundamentada na discussão rela-
tiva ao conceito de eqüidade no campo da
saúde.
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para os quais não foram atribuídos valores de transfe-
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e e da eficácia política

que confronta o futuro da democracia não é uma

Luís Aureliano Gama de Andrade
Professor da Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo

içõcs políticas, não há demo-
assertiva parece um truísmo,
e. Dentre os que dela discor-
ronto, há aqueles para quem

:ia é sinônimo de governo di-
ernocracia representativa se-
;ontrafaçao.
)cracia, segundo essa visão, só
a direta, a que se faz com a
ição de todos os cidadãos.

haveria lugar para partidos
s instituições políticas, a não
pria assembléia e suas regras
namento, em que os mcm-

ima comunidade política to-
is decisões sobre os proble-
tivos que os confrontam.

Além disso, não são poucos os que
defendem a preeminência dos aspec-
tos sociais ou materiais sobre OS

institucionais na construção-consolida-
ção das democracias, e para quem a
proposição inicial deste artigo seria não
um truísmo, mas um equívoco. Para
esses, sem igualdade social plena, a
democracia é uma quimera. Para que
isso não aconteça, a democracia exi-
giria, de certa forma, a resolução pré-
via ou o equacionamento da questão
social.

Najealidade, a democracia represen-
tativa não é nem menor nem pior do
que a democracia	menos ainda,
a defraudação do ideal de igualdade



política. Ao contrário, é a única disosiçãopo-
lítica democrática possível na sociedade de
massas, complexa e segmentada em que vive-
fios.

Arranjos diretos poderiam ser viáveis em
comunidades pequenas e homogêneas, em
que a diversidade de interesses fosse peque-
na e a necessidade de negociação fosse mí-
nima.

Aqueles que defendem que democracia
direta é sinônimo de democracia parecem ar-
gumentar que essa forma é a única que ga-
rante autenticidade à manifestação política dos
cidadãos. A introdução de representantes ou
mediadores na tomada de decisão política aca-
baria distorcendo o processo e a vontade do
cidadão. A solução seria, então, aumentar e
ampliar a participação popular para conferir
legitimidade e autenticidade às escolhas. O
equívoco dessa posição está em supor que o
desafio da democracia radica apenas e tão-
somente em assegurar que as preferências dos
sujeitos políticos irão pesar no cálculo das de-
cisões.

Democracia é um arranjo plural. Pressu-
põe que a diversidade e o conflito são essenci-
ais e inevitáveis nas sociedades humanas. De-
cidir nos arranjos democráticos ou pluralistas
é, antes de mais nada, encontrar saídas que
acomodem os diferentes interesses ou preten-
sões em jogo.

A representação autêntica das partes envol-
vidas é condição básica para a decisão drnp

-crática, mas decidir é ceder, dar em troca, com-
prometer-se com algo agora ou no futuro, em
suma.., é negociar. E essa tarefa - a de negociar
- não pode ser realizada por todos. E são
meras as razões dessa impossibilidade. A co-
meçar de que nem todos participam ou têm
informação adequada das matérias que estão
sendo decididas. Depois, como proceder à ne-
gociação com milhares ou milhões de partici-
pantes?

Não se alegue com o caso de referendos e
plebiscitos. Tais fórmula& a que se recorre cada
vez mais nas sociedades politicamente avança-
das, são manifestações de vontade e de prefe-
rência em matérias que envolvem valores de
grande saliência para a comunidade política, e
não atos de negociação.

Nem se considere que novas tecnologias,
permitindo ou ampliando a interação a distân-
cia, poderão modificar substancialmente esse
quadro, a ponto de viabilizar os governos dire-
tos e tornar dispensável a instituição da repre-
sentação política.

Contra a democracia representativa, pesa a
visão de que é ela a causa da alienação e do
desencanto com a política, fenômeno hoje pra-
ticamente universal.

Mas essa )gção baseia-se em diagnóstico
equivocado dQ problema. Impossível deixar de
reconhecer que a manipulação existe e, prova-
velmente, continuará a existir enquanto houver
ambigüidade e incerteza em relação a objeti-
vos, estratégias e argumentos.

Política sem manipulação é utopia. É como
Estado sem coerção, ou sociedade sem Esta-
do. Possível é (ou seria) se outros forem (ou
fossem) os parâmetros da interação social e
política. Enquanto houver diversidade, haverá
interesses e, havendo interesses, política e mani-
pulação.

Portanto, propor a democracia direta como
remédio para a anipnlação.é ingenuidade. Ali-
ás, as críticas mais contundentes a essa forma
de governo vêm de Platão e de Aristóteles, tes-
temunhas do mais elaborado e sofisticado ex-
perimento desse regime de que se tem registro
na história.

A eclesia foi..- o--território dos dernagpos e
não raro levou ao triunfo da aparência e do
oportunismo. Estava sujeita àação das claques

A democracia
representativa é o
única disposição

política democrático
possível na

sociedade de
massas, complexa e
segmentada em que

vivemos
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.estão dos	.

e das facções. Padecia do mal da apatia e do
desinteresse dos cidadãos. O comparecimento
era baixo e isso provocava-lhe inevitável ero-
são de legitimidade.

O notável avanço tecnogio dos dias atu-
ais pode representar maiores	 Içs de
consulta ulaçã , mas não elimina o con-
fronto e o conflito e a necessidade de superar
arestas, aplainar diferenças e promover o en-
tendimento. E também não eliiiij ão.xisc.0
de nianipuiação.

Demais, não se pode ignorar o efeito do
individualismo sobre a propensão a participar
e a se envolver com a política. À medida que a
sociedade expande os seus recursos materiais,
há um concomitante declínio da participação
política.

"lema que confronta o futuro-- de-
mocracia não é uma escolha entre a participa-
ção direta e a representação política; ao contrá-
rio, é a definição d,e-arranjç)s no interior da de-
mocracia representativa entre as formas mais
aptas para equacionar e resolver conflitos, ga-
rantirtosecoesão social, sem prejuízo da
legitimidade e da eficácia política'.

ApÉmorkr a democracia representativa, ti-
rando partido dos meios tecnológicos disponí-
veis e sem suposições irrealistas acerca da dis-
posição dos indivíduos de participar, esse o
desafio que confronta as sociedades abertas e
plurais.

No Brasil, esse dilema traz implicações adi-
cionais.

Consolidar as instituições da democracia repre-
sentativa, garantindo autenticidade,jgjjda
de e eflcácja às decisões dos representantes,
tarefa nada simples, diga-se de passagem. Para
tanto, é indispensável o fortaleciment o das oi-
ganizações partidárias.

Pgrtidos-politicos são mecanismos indis-
pensáveis na dinâmica política das democraci-
as representativas. Partidos sãocns_dex-
pressão e articulação de interesses. Cabe a eles
identificar, agIt compor e integrar tão har-
moniosamente quanto possível as diferentes
posições dos membros da comunidade polí-
tica sobre a maioria ou o maior número pos-
sível de matérias que dizem respeito a seu bem-
estar.

Partidos representam, ajudam o cidadão a
fazer escolhas e facilitam a vida dos governos.

Agremiações políticas oferecem um mar-
co de idéias e de opções políticas que dini-
nuem os custos da informação política
requerida para o eleitor definir e escolher em
quem vai votar.

Não houvesse partidos e o cidadão, inde-
pendentemente do nível de educação e renda,
estaria forçado a uma pesquisa infindável para
saber o que pensam os candidatos, que posi-
ções tomaram no passado e o que propõem.

Votar equivaleria, portanto, a um trabalho
de Hércules, o que comprometeria diretamen-
te a viabilidade dos sistemas democráticos.

As agmi.ações partidárias brasileiras pa-
decem de males diversos. Não lograram criar
vínculos fortes com significativa porção do elei-
torado; sãpggnIzaçe poio coesas e sem
disciplina e pouca ou nenhuma influência exer-
cem sobre os governos que supostamente con-
trolariam.

A lista das deficiências poderia ser estendi-
da: à maioria das ag niiaões uma
"cara" ou personalidade política. A busca do
poder teria precedência sobre prograrnaseidéi-
as e a maior parte dos partidos acabaria resva-
lando para o oportunismo, apoiando candida-

Para consolidar os
instituições da
democracia
representativa, é
indispensável o
fortalecimento das
organizações
partidárias
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tos e firmando alianças sem outro critério se-
não o de aumentar seu ativo de influência so-
bre os pretendentes com maiores chances de
vitória.

A resultante disso é que os partidos brasi-
leiros seriam entidades fisiológicas, guiando-
se exclusivamente pelo "toma-lá-dá-cá" e con-
tribuindo para o desencanto do eleitor com a
política.

Impossível deixar de reconhecer que gran-
de parte dessas críticas procede, embora de-
vessem ser mais bem qualificadas. Jxti.daJd.
ológico A
falta de uma orientação ideológica nítida e pre-
cisa não é por si defeito ou evidência de imatu-
ridade.

Mas voltemos às questões que nos interes-
sam mais de perto: por que essas distorções e
como corrigi-las adequadamente? Nossos par-
tidos têm remédio?

Parte desses problemas que as agremiações
partidárias brasileiras exibem decorrem de sua
juventude. Partidos precisam construir e con-
solidar sua imgçm com o eleitorado, 9g,ue
requer tempo. Um do ievasta ores efei-
tos do golpe de 64 foi o de ter impedido a
consolidação do sistema partidário estruturado
a partir de 1946.

Mas, além do processo de decantação po-
lítica obtido com o passar das eleições, nos-
sos partidos íticos carecem de_modifica-
ções que exigem mudanças no próprio siste-
ma eleitoral e nos estatutos que regem o seu
funcionamento.

Um fator da organização par-
tidária decorre do sistema eleitoral em que os
candidatos em eleições proporconissãovo-
tados em todo o Estado. Isso faz como
adversário e o concorrente sejam da mesma
agremiação.

Uma vez que não há distritos eleitorais for-
malmente demarcados, a disputa política é
fratricida e a conseqüência final é a debilitação
do partido. A adoção de listas ou do voto
distrital ou a combinação dos dois poderia evi-
tar esse problema e aumentar a coesão e a dis-
ciplina internas.

Mas os partidos entre nós nunca serão ins-
tituições fortes se não se atacar as causas da
fragmentação do sistema partidário. Hoje,

para garantir maior escolha ao eleitor e per-
mitir o máximo de representação política aos
diferentes segmentos da população, a legisla
ção eleitoral é aberta e çpém cláusulas
de restrição.

Agremiações sem votos são mantidas arti-
ficialmente, vivendo de expedientes e de negó-
cios escusos propiciados por seu acesso a pro-
gramas de TV São a&famieraclaleedasde
a g1iLçu fçitQ qegativo -qao-llca só russo.
Como estão sempre de portas abertas, facili-
taflgraÇil_prtidí1X1a e provocam as co-
nhecidas "danças £1&s quando eleitos
por uma legenda por razões as mais variadas,
abandonam o partido pelo qual se elegeram e
se registram em outro.

A resultante é, obviamente, perversa: impe-
de a consolidação das estruturas partidárias e
desacredita os e a própria política. O
eleitor vê candidatos que se apresentavam como
opositores se darem as mãos e passarem a bor-
racha por cima de diferenças que até então eram
definidas como decisivas.

Se os membros de um partido podem sal-
tar de um para outro, fica difícil à sua direção
garantir a coesão e a disciplina internas. Isso afeta
diretamente e mais duramente os partidos da
situação.

Como gQerteige a formação de cop
cria-se um círculo vicioso.

Com as regraseas leis que hoje regem as orga-
nizações partidárias, há um incentivo na traição
e no adesismo e o fisiologismo acaba-se tor-
nando um fenômeno dominante.

Nesse quadro, a fidelidade partidária torna-
se necessária. Não para impor camisas-de-for-
ça ou a ditadura de suas lideranças sobre o "bai-
xo clero" da agremiação, mas para evitar a "ge-
léia geral" em que se transformaram muitas
dessas agremiações e para garantir um mínimo
de disciplina e coesão.

Se não, por que então deveriam existir par-
tidos?

NOTA
'Veja-se, a propósito, a noção de democracia consocional

de Liphart, A., The PoliticsofAccomodation: Pluralism
and Democracy in the Netherland, Berkeley and Los
Angeles, University of California Press, 1968 e do mes-
mo autor, Democracies: Patterns ofMajoritarian and
Consenseus Govemment in Twenty-one Countnes, Ncw
Haven, Vale Universitv Press, 1984.
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nas
Câmaras
Municipais
A legislação atribui
aos municípios a
competência
exclusiva e
indelegável para
fixar o numero de
vereadores,
indicando os
parâmetros que a
Câmara Municipal
deve observar no
exercício dessa
prerrogativa

Marco Antônio Santos Leite
William Heder Massieiro
Consultores da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais
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Ministério Público Eleitoral,
segundo reportagem publi-
cada no jornal O Estado de Mi-

j . nas de 4/12/2000, estima que,
na maioria dos 853 municí-

pios mineiros, o número de
cadeiras nas câmaras municipais ultrapassa os
limites do texto constitucional, e Minas Gerais
teria 2.500 vereadores sobrando. Belo Horizon-
te, por exemplo, de acordo com a recontagem
de 1996, possuía 2.091.448 habitantes. Seguin-
do-se o critério da proporcionalidade
populacional absoluta adotado pelo Ministério
Público, a Capital do Estado deveria ter, no
máximo, 35 edis e não 37, como de fato ocorre.

No texto constitucional, a questão é tratada
em dois lugares. No parágrafo 4° do artigo 5°
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, foram estatuídas as regras específicas
para vigorar no pleito de 1988 e, por isso mes-
mo, na Legislatura 1989/92:

t4rt.5°— ..................................................
$4 ' -  O número de Vereadores por município

será fixado, para a representação a ser eleita em
1988, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral,
respeitados os limites estípulados no art. 29, IV da
Constituição ".

A partir das eleições de 1992, a regra geral
para a determinação do número de vereadores pas-
sou a ser a contida no inciso IV do artigo 29 da
Lei A Iaior:

/- 1 rt. 29 - O Município reger-se-á por lei or-
ánzca, votada em dois turnos, com o interstício mí-

nimo de de dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municípal, que a promulga-
rã, atendidos os princípios estabelecidos nesta Cons-
tituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:

IV— número de Vereadoresproporcionalàpo-
pulação do Município, observados os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
Municípios de até um milhão de habitantes;

h) mínimo de trinta e três e máximo de quaren-
1z e um nos Municípios de até cinco milhões de habi-
/ci1ltC5,

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin-
quenta e cinco nos A funicípios de mais de cinco mi -
I/)õeS de l,ahiiantes,"

O mencionado dispositivo atribuiu ao mu-
nicípio a competência exclusiva e indelegável
para fixar o número de vereadores, indicando
os parâmetros que a Câmara Municipal deve
observar no exercício dessa prerrogativa. O
preceito institui o princípio da propor-
cionalidade entre o número de edis e a popula-
ção, além de estabelecer limites máximo e mí-
nimo de cadeiras para cada uma das três faixas
populacionais que menciona.

Ao determinar esses limites, a Constituição
deixou aos legislativos municipais certa margem
de poder discricionário para ajustar a quantida-
de de seus membros à realidade local. E assim
vem acontecendo, ou seja, respeitando-se os
parâmetros da Lei Maior, as câmaras têm fixa-
do numa legislatura para a seguinte o respecti-
vo número de cadeiras, observando uma
proporcionalidade relativa. É desejável que,
no exercício dessa competência que lhes é pri-
vativa, elas atentem para a situação econômica
e social do município e observem o princípio
da moralidade, insculpido no artigo 37 da Car-
ta Magna da República.

Ocorre que, desde 1996, alguns promoto-
res de Justiça têm proposto na Justiça Comum,
nas respectivas comarcas onde atuam, ações ci-
vis públicas ou ações populares, com o objeti-
vo de reduzir o número de vereadores, argu-
mentando que tem ocorrido o desrespeito à
regra constitucional da proporcionalidade con-
tida no inciso IV do artigo 29 da Constituição
Federal.

A tese defendida por eles é a de que o tex-
to obriga a aplicação de um critério de
proporcionalidade absoluta. A isso acrescen-
tam a lógica de que o número de vereadores
na composição da Câmara Municipal deve ser
ímpar.

Para exemplificar a aplicação desses dois
princípios, vejamos o que acontece nos municí-
pios compreendidos na faixa de até um milhão
de habitantes. Para eles, o texto constitucional
prevê um mínimo de 9 e um máximo de 21
vereadores. Nesse intervalo, excluídos os nú-
meros pares, teremos as seguintes possibilida-
des para composição numérica das câmaras: 9
(mínimo), 11,13, 15,17,19 e 21 (máximo).

Ficam, então, definidos 7 grupos de com-
posição numérica, ilustrados no quadro a seguir:
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Composição numérica

9	11	13	15	17	19	21

gi	g2	g3	94	g5	g6	97

Partindo-se da hipótese de que o grupo g7
« 21 vereadores corresponde à população de
um milhão de habitantes - limite superior de-
terminado pela alínea "a" do inciso IV do arti-
go 29, já citado - e aplicando-se simples regra
de três, tem-se que o grupo 6 (g6) deve
corresponder a 857.142 habitantes:

7	1.000.000

6—x

7x = 6.000.000

x = 6.000.000 : 7

x = 857.142 habitantes

Desse modo, g6 x 1.000.000: 7 corresponde a
857.142 habitantes. Esse seria, portanto, o limi-
te superior do sexto grupo (gó).
Prosseguindo o raciocínio para gS:

7x = 5.000.000

x	5.000.000 : 7
x = 714.285

Seguindo a mesma argumentação, chegarí-
amos às conclusões sintetizadas na tabela 1, na
página ao lado.

Em 1996, os promotores de Justiça pre-
tendiam que seu sistema de cálculo se aplicasse
aos vereadores que seriam eleitos naquele mes-
mo ano. Alguns deles iam além e defendiam a
aplicação imediata da proporcionalidade abso-
luta aos edis em pleno exercício dos respecti-
vos mandatos.

Nesse último caso, a decorrência lógica se-
ria desconsiderar todo o período de mandato

já exercido por aqueles que ficassem como ex-
cedentes nos quadros fixados segundo a tabela
acima.

Entre os vários problemas causados por um
tal entendimento, estaria a discussão jurídica a
respeito da validade dos atos praticados pelo
Legislativo municipal que tivesse excedentes, si-
tuação, praticamente, da totalidade das câma-
ras municipais.

No que se refere à aplicabilidade da tese
do Ministério Público aos edis eleitos no últi-
mo pleito, cumpre observar que se mostra
também muito problemática. Quando a justi-
ça deferiu, de forma definitiva, o registro dos
candidatos, foi superada essa etapa do pro-
cesso eleitoral e os concorrentes adquiriram o
direito à vaga postulada, desde que obtives-
sem o número de votos necessários para
ocupá-la e satisfizessem as demais condições
para a diplomação e posse.

É sabido que a quantidade de candidatos
de cada partido ou coligação às eleições pro-
porcionais é calculada, nos termos do artigo 10
da Lei n° 9.504, com base no número de cadei-
ras da respectiva Casa Legislativa. Ultimada essa
fase do processo eleitoral sem impugnação, re-
alizado o pleito, a pretensão de se reduzir o
número de cadeiras torna-se intempestiva e fere
direito líquido e certo dos eleitos.

Qualquer tentativa de impedir, por meio de
recurso ao Judiciário, a diplomação e a posse
dos vereadores, estaria fulminada por irreme-
diável preclusão.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem-
se manifestado reiteradas vezes contrário à tese
defendida pelo Ministério Público.

A exemplo disso, instada a manifestar-se
concretamente sobre a questão, aquela Corte
assim decidiu, ao apreciar a Apelação Cível

As proposições que
tramitam no
Congresso Nacional
apontam para a
redução do número
de vereadores e a
transferência, para a
Justiça Eleitoral, da
competência de
determinar o número
de vereadores por
câmara municipal
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HABITANTES
DE

142.858

285.715

428.572

57-1.429

714.286

857.143

Tabela 1

ATÉ
142.857

285.714

428.571

571.428

714.285

857.142

1.000.000

VEREADORES

9

13

15

17

19

21

n° 90.624/8 - Comarca de Mateus Leme, em
25/3/98:

"Câmara Municipal - Fixação do número
de vereadores - Exame de constitucionalidade
- Competência da Justiça Comum - Limites
constitucionais - Proporcionalidade.

- Por força do controle difuso que lhe é
dado exercer, é da Justiça Comum, e não
da Justiça Eleitoral, a competência para exa-
minar a constitucionalidade de dispositivo
legal que fixe o número de vereadores do
município.

- Cabe à Câmara Municipal determinar, por
meio de lei orgânica e dentro dos limites pre-
vistos nas Constituições Federal e Estadual, o
número de vereadores do município. A Carta
Maior não prescreve, contudo, nenhuma fór-
mula para que se efetue o cálculo definitivo.
Assim, uma vez respeitados os limites estabele-
cidos, nenhuma inconstitucionalidade se confi-
gura, porquanto outros parâmetros, eventual-
mente empregados na condução da matéria, são
apenas subjetivos e não encontram respaldo na
legalidade".

Desde então, mais de uma centena de ações
civis públicas foram propostas pelos promo-
tores de Justiça para reduzir o número de ca-
deiras nas câmaras de várias cidades mineiras.
Contudo, esbarraram no entendimento contrá-
rio do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas
Gerais.

A magistratura mineira entende que a Cons-
tituição Federal, embora estabeleça que o nú-
mero de vereadores se l a proporcional à popu

lação do município, fixa apenas os limites míni-
mo e máximo de cadeiras para cada faixa
populacional descrita no já citado inciso IV do
artigo 29. O TJMG argumenta, ainda, que o
Ministério Público não tem legitimidade para
questionar o número de vereadores, pois as
câmaras têm autonomia para fixá-lo.

Entendimento semelhante tem sido firmado
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Assim se manifestou aquela Corte, ao decidir, em
outubro de 1999, sobre a ApCv n° 55.183.5:

"Esse número, se situado entre os limites
mínimo e máximo, jamais poderá ser modifi-
cado por via de sentença judicial, porque isso
importaria ingerência na esfera da autonomia
municipal, assegurada pela Constituição. Se o
número atual de vereadores afigura-se exces-
sivo - e aparentemente o é, no caso, em face
dos dados oferecidos na inicial sobre a popu-
lação de Presidente Epitácio -, é questão que
deve ser reservada à decisão do próprio
Legislativo municipal. Os cálculos oferecidos
pelo Ministério Público seriam apenas
referenciais sobre a necessidade da alteração
do número de vereadores, para menos, mas
não obriga a edilidade a adotá-lo, vale dizer, o
Judiciário não pode substituir o legislador
municipal."

Em acórdão datado de 24 de junho de
1999, decidindo sobre a ApCv n° 39.460.5/7,
o mesmo Tribunal assim se manifestou:

"Não incorreu em inconstitucionalidade o
artigo 13, capul, da Lei Orgânica do Município
de Paraguaçu Paulista, ao determinar que, no
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município, o número de vereadores fosse igual
a 15 (quinze), pois assim agindo o fez com base
no artigo 29, inciso IV, letra "a", da Constitui-
ção Federal..."

Em acórdão que teve como relator o mi-
nistro Marco Aurélio, assim se pronunciou o
Tribunal Superior Eleitoral:

.a proporcionalidade prevista no inciso
IV do artigo 29 da Constituição Federal não é
absoluta. Restou mitigada pela determinação
de observância de limites. Tratando-se de mu-
nicípios de até um milhão de habitantes, veri-
fica-se a viabilidade de fixação do número de
cadeiras, considerado o mínimo de nove e o
máximo de vinte e uma. ( ... ) na hipótese de
previsão na Lei Orgânica do Município, har-
mônico com os limites constitucionais, como
é o caso dos autos, não cabe ao Juízo quer a
redução do número de cadeiras, quer o esta-
belecimento até o máximo permitido consti-
tucionalmente. Postura diversa alcança, em úl-
tima análise, não a colocação da lei
inconstitucional em plano secundário, mas, sim,
a prática de um verdadeiro ato político de op-
ção, somente possível de ser implementado
pelo município" (MS n° 1.957 - RS).

A questão encontra-se hoje na dependên-
cia de decisão final do Supremo Tribunal Fe-
deral. Entre as ações aguardando julgamento
na Suprema Corte, destaca-se a ação civil pú-
blica intentada em dezembro de 1996 pela
Promotoria de Defesa do Patrimônio Públi-
co, tendo como objeto a redução do núme-
ro de vereadores de Belo Horizonte de 37
para 35. Cumpre destacar que a ação não
obteve êxito nem na primeira nem na segun-
da instância.

No Congresso Nacional, tramitam diver-
sas propostas de emenda à Constituição alte-
rando o inciso IV do artigo 29 da Constituição
Federal. As principais tendências que se verifi-
cam nessas proposições são a redução do nú-
mero de vereadores e a transferência, para a
Justiça Eleitoral, da competência para determi-
nar a quantidade de edis para cada Câmara Mu-
nicipal.

A nosso ver, a fixação do número de ve-
readores não pode ser tratada apenas a partir
de suas repercussões nas finanças municipais.
Fosse assim, a equação seria muito fácil: uma

Câmara com 13 edis seria mais adequada que
uma com 15; uma com 11, melhor que uma
com 13; uma com 9, melhor que uma com 11;
uma com 2, melhor que uma com 9; e a
inexistência de Câmara, melhor que qualquer das
hipóteses anteriores.

O problema, entretanto, envolve aspectos
mais complexos como o da representação po-
pular ideal que assegure a participação do povo
nas decisões que afetam os destinos da comu-
nidade. Por isso, o constituinte de 1988 confe-
riu ao município a competência exclusiva para
determinar o tamanho de seu Legislativo, ob-
servados certos limites.

Dois municípios com, digamos, 20 
mil 

ha-
bitantes não são iguais. Cada um terá necessida-
de de uma composição de Câmara Municipal
diferente. Há que se levar em consideração o
tamanho do território municipal, a existência de
muitos ou poucos distritos, a distribuição da
população entre a zona rural e os núcleos urba-
nos, o perfil econômico e político local e uma
série de Outros fatores que só quem está bem
próximo da realidade dos munícipes tem con-
dições de avaliar.

Além disso, as restrições impostas pela
Emenda à Constituição n°25 e pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal aos gastos dos legislativos
municipais são, a nosso ver, suficientes para coi-
bir possíveis abusos.

Democracia tem um preço. De tempos
em tempos, recrudesce a tendência de se con-
siderarem os legislativos, mormente os mu
nicipais, órgãos perdulários, corruptos e, por-
tanto, plenamente dispensáveis. A ela se
mam as forças que lutam pela centralização
do poder e pelo confisco das competências
importantes conferidas aos municípios e aos
Estados pela Constituição de 1988. Temos
sérias reservas com relação a essas formas
de pensar.

Se a prática democrática é um processo
contínuo e oneroso, não podemos deixar de
meditar sobre os prejuízos econômicos e mo-
rais do autoritarismo e do centralismo. O pre-
conceito contra a classe política em geral e con-
tra os administradores e legisladores munici-
pais em especial não contribui em nada para o
aperfeiçoamento das instituições e da demo
cracia.

O preconceito contra
a classe política em
geral e contra os
administradores e
legisladores
municipais em
especial não
contribui em nada
para o
aperfeiçoamento das
instituições e do
democracia

50 Rivis IA Dü LEGISLATIVO



)p	sobre a lei são

em encontros no interior
ci

MINISTRAÇAO PUBLICA..

O autor faz uma abordagem da Lei de Responsabilidade Fiscal com
base nas dúvidas encaminhadas pelos prefeitos e técnicos municipais
durante os seminários sobre "Administração Pública Competente",
promovidos pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
em várias cidades do interior do Estado

Kleber Antônio de Campos
Economista
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experiência obtida com a rea-
lização de nove seminários
sobre a Administração Públi-

Competente, promovidos
pela Assembléia Legislativa

de Minas Gerais, no interior do Estado, no to-
cante à situação das prefeituras municipais diante
da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitiu ve-
rificar a existência de grande desinformação rei-
nante na maioria dos municípios, quanto aos as-
pectos operacionais e jurídicos relacionados com
a aplicação dessa lei.

A primeira e grande dificuldade encontra-
da decorre das tentativas de interpretação da
Lei Complementar n° 101, isoladamente, sem
a sua conjugação com a Lei n° 4.320, de 17 de
março de 1964, que ainda é o grande regula-
mento vigente no Pais em matéria de Direito
Financeiro. É no bojo desse regulamento que
vamos encontrar os modelos de finanças pú-
blicas e a maioria dos conceitos referidos na
Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizados para
regulamentar os procedimentos de natureza or-
çamentária, financeira e contábil que são
adotados no âmbito da administração pública
brasileira.

Outra dificuldade depreendida com o grande
número de questões levantadas pelos participan-
tes dos seminários é o desconhecimento quase total
dos princípios constitucionais e legais relativos aos
instrumentos de finanças públicas, em razão da
falta de trato e de convívio diuturno com esses
mecanismos. As questões relativas ao orçamento
e às finanças públicas vêm, ao longo dos anos,
sendo tratadas apenas sob seus aspectos contábeis.
O orçamento jamais foi utilizado como instru-
mento de planejamento financeiro ou como me-
canismo de controle do gasto público, o que não
será mais possível com o advento da Lei Com-
plementar n° ioi.

Procurando sintetizar o grande universo das
questões levantadas nesses seminários, mesmo
com prejuízo da enorme variedade dos inte-
resses tratados nessas questões, poderíamos as-
sinalar três grandes áreas de preocupação dos
municípios no que concerne à implementação
das medidas preconizadas na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal:

os ajustes necessários para a implementação
da LRF;

• as relações entre o Executivo e o Legislativo
após a implementação da LRF;

• os restos a pagar, as dividas anteriores e os
empenhos anulados.

No tocante ao primeiro conjunto, as ques-
tões mais características dos problemas com os
quais se defronta o administrador público po-
dem ser ilustradas pelas seguintes perguntas:
• os protestos contra a LRF continuarão. Há

possibilidade de flexibilização no prazo de vi-
gência, principalmente para prefeitos que as-
sumiram prefeituras falidas?

• limitação dos gastos do Poder Legislativo (EC
25); equilíbrio entre receita e despesa nos mu-
nicípios (LRF) - isso tudo era extremamente
necessário. Mas os Tribunais de Contas vão
observar com rigor essas regras? Vai existir
algum dispositivo integrado com o MP/Po-
der Judiciário para que essas leis sejam real-
mente aplicadas?

• quando devemos começar a ter conhecimen-
to da situação de nossas prefeituras?

• como fica o conflito entre a Portaria n° 471,
que disciplina um número "x" de relatórios e
anexos, e as Instruções Normativas 001 e
005/2000 do Tribunal de Contas, que disci-
plinam outras?

• confirmado o crime de responsabilidade, ha-
verá mesmo as punições aos ex-prefeitos (ca-
deia, ressarcimento do erário, etc.)? Quem
punirá a Câmara ou o Judiciário?

• na maioria das cidades pequenas, a Prefeitura
publica seus balanços em quadros de avisos
ou em jornais de outras cidades ou da Capital,
a que a população não tem acesso. As publica-
ções exigidas pela LRF podem ser feitas cm
quadros de avisos? A Prefeitura pode publicar
em um jornal oficial, como é o caso de Pouso
Alegre, que possui o jornal O Município? Qua-
dros de avisos, jornais, Internet, aos quais qua-
se ninguém tem acesso, podem ser considera-
dos veículos de "ampla divulgação"?

Quanto ao segundo grupo de questões, as
relações entre o Executivo e o Legislativo
após a implementação da LRF, selecionamos
aquelas mais significativas e que retratam o grau
de ansiedade reinante entre os participantes do
seminário, quais sejam:
• observadas irregularidades no cumprimento

da LRF, por parte do Executivo, um único

Se houver alguma
mácula no processo
de despesa, alguma
suspeita, um indício,
ou mesmo uma
evidência de
superfaturamento,
deve-se mandar
fazer uma auditoria
nesse processo e
deixar esse gasto
sub /udice
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vereador poderá fazer as reivindicações cabí-
veis ou necessitaria de maioria na Câmara?

• a Câmara Municipal de um município com me-
nos de 10 mil habitantes tem que se desmembrar
da Prefeitura, agora, com a nova LRF?

• segundo a Emenda à Constituição n° 25, art.
29-A, qual o valor do duodécimo a ser re-
passado para a Câmara em janeiro de 2001,
para cidades de até 10 mil habitantes: 8% da
receita liquida ou do valor do orçamento da
Câmara?

• meu município tem menos de 50 mil habitan-
tes e a Câmara Municipal não é emancipada
da Prefeitura. Como proceder para receber
os 6% previstos na LRF no orçamento para
uso do Legislativo?

• o prefeito, na gestão passada, não empenhou
o repasse à Câmara do mês de dezembro. É
crime ou não? O atual prefeito é obrigado a
pagar ou a Câmara fica a ver navios?

• estamos obrigados a repassar 1/12 do orça-
mento à Câmara. Mas, se houver orçamentário
e não houver financeiro, como proceder? A
Câmara pode concordar em receber do Exe-
cutivo repasse menor do que o previsto em lei?

No terceiro conjunto de questões, que ver-
sa sobre os restos a pagar, sobre dívidas e
outras pendências relativas ao exercício
anterior, tais como o cancelamento, por
meio de decreto, de empenhos de despesas
já processadas, as perguntas foram mais nu-
merosas e repletas de incertezas com relação
às soluções a serem adotadas, no sentido de
solucionar os problemas encontrados. As per-
guntas mais representativas desse segmento
foram as seguintes:
• até que ponto vai a responsabilidade do pre-

feito atual quanto à prestação de contas e às
dividas do prefeito anterior?

• a administração recém-empossada fica obri-
gada, por força da LRF, a liquidar todo o
resto a pagar deixado pela administração an-
terior?

• é correto cancelar por decreto os empenhos
inscritos em "restos a pagar" e reempenhá-
los para a devida liquidação?

• como deve proceder a atual administração
no caso de anulação dos empenhos de servi-
ços já realizados, inclusive devidamente liqui-
dados pela gestão anterior?

• o prefeito atual terá que quitar as dívidas da
gestão anterior? Em que prazo?

• de quem é a responsabilidade pelos restos a
pagar existentes em 31 de dezembro de 2000?
Como fazer se os recursos disponíveis deixa-
dos não são suficientes?

• a nossa Câmara se encontra com dívida da
administração anterior e não foi deixado ne-
nhum saldo em conta. Quais as providências
que podem ser tomadas com base na LRF?

Observa-se, com essas questões, que repre-
sentam simplificadamente o grande número de
pendências que a administração pública muni-
cipal tem que enfrentar com relação aos novos
preceitos legais, decorrentes das Emendas à
Constituição n° 19 e 25, conjugadas com a Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,
que há poucas novidades com relação às dúvi-
das que suscitariam os preceitos preexistentes,
contidos na legislação anterior. Por isso, estamos
convencidos de que os debates proporciona-
dos pela Assembléia Legislativa, durante a rea-
lização dos Seminários "Administração Pública
Competente", contribuíram significativamente
para o esclarecimento dos prefeitos, vereado-
res, secretários e técnicos das prefeituras e câ-
maras municipais participantes desses eventos,
na medida em que possibilitaram enfocar as
questões levantadas de forma compreensiva,
sob a ótica de todo o arcabouço da legislação
brasileira pertinente ao assunto.

Para que se tenha, também, uma idéia das
soluções apresentadas durante os seminários,
com relação aos dois últimos conjuntos de
questões, já que os aspectos levantados no pri-
meiro conjunto somente serão elucidados com
o tempo, pelas instituições responsáveis por
essa área, apresentamos um resumo de algu-
mas colocações e respostas dos apresentado-
res e debatedores convidados para esses se-
minários.

stas a:	CiF diIaZ da

cmnla ror

Um problema das novas administrações é
que elas receberam, talvez, um montante de res-
tos a pagar em volume superior ao ativo finan
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ceiro disponível, contrariamente ao que a Lei
de Responsabilidade Fiscal exige para o perío-
do de final de mandato. Nessa condição, a pri-
meira conseqüência prática é a responsabilização
do ordenador de despesas anterior. A Lei de
Responsabilidade Fiscal está relacionada com a
Lei n° 4.320. É ela que rege toda a forma de
registro, toda a forma de contabilização do
passivo. O resto a pagar, mesmo que tenha ex-
cedido o ativo financeiro disponível, vai gerar
compromisso. O valor que excede deve ser
debitado ao ordenador de despesas na conta-
bilidade, na conta de diversos responsáveis,
contra despesas a regularizar. Esse registro deve
constar no balanço e no relatório do contador
que encaminha o balanço. O contador deve fa-
zer esse registro descrevendo a situação que
encontrou.

E como vamos tratar esses restos a pagar?
Os novos administradores municipais estão as-
sumindo esse passivo e é preciso observar, em
primeiro lugar, que há na ordenação do gasto
três momentos principais. O primeiro momen-
to é o da execução orçamentária, que se re-
presenta pelo empenho. Temos, em seguida,
o momento da liquidação da despesa, que é
quando se recebe o bem ou serviço e se faz a
liquidação e a conseqüente variação patrimo-
nial. Eleva-se o patrimônio ao mesmo tempo
em que se eleva o passivo, registrando a liqui-
dação da despesa como exigível. Nesse mo-
mento, os administradores vão receber restos
a pagar que estão na fase do empenho, ou seja,
o resto a pagar não processado, que foi a des-
pesa meramente empenhada, cujo bem ou ser-
viço ainda não foi entregue, e vão receber, na
maioria das vezes, um resto a pagar processa-
do, que é a despesa liquidada. Eles vão prati-
car o terceiro ato de ordenação. Cada ato des-
ses é uma ordenação de despesa: o empenho,
a liquidação e o pagamento, todos são atos de
ordenação. A terceira ordenação, no entanto,
será feita num processo que não se iniciou na
sua gestão.

O que deve ser feito? Deve-se examinar
cada processo, verificar se, a cada processo de
aquisição de bens e serviços, foram cumpri-
dos todos os ritos: se a licitação foi feita, se
foi feita de acordo com a Lei n° 8.666, se não
há nenhuma mácula nesse processo; se o bem

ou serviço foi realmente executado, se está li-
quidado ou se ele existe, porque muitas vezes
os processos são encaminhados com as notas
e sem o correspondente do ativo, que seria o
bem incorporado. É preciso verificar tudo isso.
Se estiver correto, evidentemente, esse processo
deve ser incluído na lista de prioridades para
pagar quando for possível, quando o ativo fi-
nanceiro acusar disponibilidade de caixa. Se

houver alguma mácula no processo de despe-
sa, alguma suspeita, um indício, ou mesmo uma
evidência de superfaturamento, deve-se man-
dar fazer uma auditoria nesse processo e dei-
xar esse gasto sub judice, como uma despesa
pendente de processamento para regulariza
ção. Dessa forma, o resto a pagar, mesmo que
tenha excedido o ativo financeiro disponí 1,
o que era vedado à autoridade anterior, con
titui um ato jurídico perfeito. Por isso, o fato

de estar excedendo o limite não invalida o
gasto específico, não faz com que a despesa
não tenha que ser paga.

Dentro dos restos a pagar, eventualmente,
os novos administradores vão encontrar a fo-
lha de pagamento de dezembro, às vezes até
mais de uma folha, o 13' salário, isso tudo ins-
crito nos restos a pagar e num bolo junto com
outras despesas, cujo montante pode ter exce
dido o ativo financeiro disponível. Então, vem
a pergunta: como deixar de pagar a folha, dei-
xar de pagar o 13' salário? A despesa é legítima,
a despesa foi legalmente constituída, mas o
ordenador fica exposto à legislação penal, cm
vista de ter superado o limite.

Porém, não se pode virar as costas e dizer

"isso é gasto do outro prefeito e nós não va-
mos pagar". É bom lembrar que a despesa or-
çamentária obedece ao regime de competência
e não seria correto fazer a transposição, para o
exercício seguinte, de despesas cuja competên-
cia é do exercício anterior.

Anukão de empe.
uju5 das asas
''

Existem, pelo menos, duas situações nesse
caso. A primeira, em que foi anulado o resto a
pagar em razão de não ter havido a inscrição,

A despesa
orçamentária
obedece ao
regime de
competência e não
seria correto fazer a
transposição,
para o exercício
seguinte, de
despesas cuja
competência é do
exercício anterior
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ficando o empenho anulado automaticamente.
Ou melhor, teve-se que anular o empenho por-
que ele não tinha subsistência. Talvez ele não
estivesse respaldado em nenhum processo de
aquisição. Nesse caso, não há problema.

A segunda situação se configuraria como
a anulação do empenho de uma despesa que
foi gerada por um processo de licitação, com
a existência de nota fiscal. O empenho estava
feito e foi anulado sem nenhuma justificati-
va, o que não é correto porque o ato teria
que ser motivado. Uma anulação de empe-
nho não se faz apagando seu registro na con-
tabilidade. É necessário que haja um docu-
mento de anulação desse empenho, isto é, tem
que haver um documento contábil que se
constitui como o documento de anulação de
empenho. Tal empenho teria que ser inscrito
como resto a pagar, caso contrário, pode
gerar uma situação muito grave. Por exem-
plo, uma nota fiscal que foi liquidada repre-
senta um serviço que foi prestado ou uma
mercadoria que foi entregue. Essa despesa não
pode, sendo regular, ter o seu empenho anu-
lado sem justificativa aceitável. Nesse caso,
haveria uma despesa sem cobertura orçamen-
tária, o que constitui um crime de responsa-
bilidade muito grave, que é fazer despesa sem
empenho prévio. E não é fácil regularizar essa
despesa. Por quê? Como o prefeito que vai
assumir a nova administração vai regularizar
essa despesa cujo empenho foi cancelado no
exercício anterior? Ele vai, declaradamente,
empenhar uma despesa cuja data de execu-
ção, de liquidação, é anterior à data do em-
penho?

O descumprimento do princípio do em-
penho prévio que a Lei n° 4.320 prevê é crime.
É pior, sinceramente, do que ter inscrito o
montante de resto a pagar maior do que a dis-
ponibilidade financeira, porque, nesse caso, ha-
veria a possibilidade de contar com fatores ate-
nuantes relacionados com os crimes previstos
na Lei n° 10.028, de outubro de 2000. Há mais
probabilidade de se obter uma complacência
maior para aqueles ordenadores que excede-
ram os limites de inscricão de restos a pagar,
previstos na LC 101, do que para aqueles que
cometeram um crime desses, de realizar despe-
sa sem empenho prévio.

Nesse último caso, é necessário que se for-
me um processo de responsabilização e o en-
caminhe ao Tribunal de Contas para a devida
tomada de contas e posterior regularização.

DMdas de curto prazo
administração anterior

Quanto ao caso dos gastos decorrentes de
contratos de fornecimento ou de despesas com
serviços de utilidade pública ou outras que po-
deriam ter sido empenhadas sob a modalida-
de de estimativa e não foram por qualquer mo-
tivo, aqueles gastos podem ser regularizados
sem maiores problemas. Essas despesas pre-
cisam ser regularizadas. Elas podem ser em-
penhadas e pagas no exercício seguinte, sendo
classificadas como "despesas de exercícios an-
teriores". Essa situação pode ter ocorrido e
ocorre, muitas vezes, porque não se obteve as
contas em tempo oportuno e, por isto, não se
pôde fazer os empenhos. Então, despesas desse
tipo, que são fornecimentos ou outras despe-
sas contratuais, são passíveis de regularização
pelo expediente das despesas de exercícios
anteriores. Evidentemente que esse mecanis-
mo de despesas de exercícios anteriores não é
um mecanismo que se pode usar automatica-
mente, há regras, deve-se ler o artigo 37 da
Lei n° 4.320, que descreve quais os casos em
que pode ser feita uma regularização de des-
pesas passadas para o orçamento seguinte,
baseando-se na classificação de exercícios an-
teriores.

Uberaões atrasadas para a
i\ji cio at

Tem-se observado, com muita freqüên-
cia, que o Poder Executivo municipal deixou
de repassar quotas financeiras de duodécimos
para as câmaras municipais. Esses repasses
são devidos porque o débito da Câmara com
relação ao descumprimento desse dispositi-
vo (art. 42 da LRF) decorre do descumpri-
mento do repasse do duodécimo. Portanto,
esse débito é da Prefeitura, quer dizer, do Po-
der Executivo, a quem compete fazer a arre-
cadação das receitas do município e a libera

Rivisi, no LFGIsIATIvo 5



ção de recursos. As parcelas atrasadas são de-
vidas à Câmara. Há o caso da Câmara que
descumpriu esse dispositivo da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal - que impede que se ins-
creva o resto a pagar acima da disponibilida-
de financeira. E, nesse caso, a Câmara ficou,
talvez, com as folhas referentes a dezembro,
ao décimo-terceiro, aos subsídios e aos salá-
rios dos servidores empenhadas, inscritas
como restos a pagar sem o ativo financeiro
disponível.

Nesses casos, é preciso que se faça um
registro do débito que a Prefeitura tem com
a Câmara, criando nas contas patrimoniais
desta uma conta de realizável, com o título
de receitas a receber. Poderia ser registrado o
ativo financeiro dessa forma, para permitir
o fechamento equilibrado do balanço da
Câmara e impedir que o presidente anterior
fique exposto devido à inadimplência do
Executivo na liberação dos duodécimos. O
que se recomenda é que haja uma negociação
entre o presidente da Câmara e o prefeito
empossado, de forma a fazer uma regulari-
zação dessas parcelas quando houver dispo-
nibilidade financeira, porque muitas vezes os
prefeitos podem ter recebido a Prefeitura em
situação de desequilíbrio financeiro. O cami-
nho da negociação é o melhor, mas deve-se
ressaltar que essas liberações atrasadas têm que
ser regularizadas.

pO5se de recursos às
moras com o advento do.

Emenda .
Antes da entrada em vigor da Emenda n°

25, havia grande discussão a respeito da base
de cálculo para se estabelecer os valores do
orçamento e dos duodécimos a serem repas-
sados mensalmente para a Câmara Munici-
pal. Não havia um dispositivo que regulamen-
tasse claramente essa questão. Atualmente,
com a Lei de Responsabilidade Fiscal mais a
Emenda à Constituição n° 25, tudo ficou
muito claro. A Lei de Responsabilidade Fis-
cal estabelece o limite de 6% das receitas cor-
rentes liquidas para as despesas de pessoal das
câmaras. Receita corrente líquida é a receita

corrente no critério da Lei n° 4.320, com clas-
sificações por natureza de despesa, subtrain-
do-se somente a receita proveniente de con-
tribuições quando estas são recolhidas a fun-
do previdenciário específico.

Para os Estados, a receita corrente liquida
exclui ainda as transferências do ICMS, do IPI
exportação e do IPVA, que são repassadas aos
municípios. Mas, no caso dos municípios, grosso
modo, a receita corrente liquida é a própria re-
ceita corrente. Todos os repasses que a União
faz para custeio, quer seja por convênios ou não,
cujos projetos impliquem a classificação de gas-
tos de custeio, como é o caso do SUS e de
outros, estão na base. Então tem-se que tHicii
os 6% sobre essas receitas.

No caso dos 8%, que constituem
para os repasses aos municípios com popu
ção até 100 mil habitantes, de que trat
Emenda n° 25, não entram na base de cálculo
as transferências voluntárias, mas apenas as
transferências constitucionais. O que são essas
transferências constitucionais? São as partici-
pações dos municípios no imposto de renda,
nos impostos sobre rendas e proventos de
qualquer natureza, mais o IPI - que confor-
mam o FPM -, mais a participação dos muni-
cípios na receita tributária do Estado - no
ICMS e no IPVA. Em tudo isso incidem os
8%, mas eles não vão incidir sobre as receitas
voluntárias, o SUS, etc. Assim, quando a Emen-
da n° 25 estabelece 8% das receitas tributárias,
mais as transferências constitucionais, estas re-
lacionadas nos artigos 153, 158 e 159 da Cons-
tituição, são somente estas receitas, efetivamen-
te arrecadadas no exercício anterior.

Por outro lado, vamos calcular também
um valor de 15% sobre as receitas tributá-
rias, mais as transferências constitucionais, a
serem arrecadadas no exercício em curso, para
alocar no Fundef. Temos, então, a receita tri-
butária sobre a qual vão incidir os 8% da
Câmara, realizada no exercício anterior e,
sobre as mesmas naturezas econômicas de
receitas, porém relativas ao exercício em cur-
so, vão incidir os 15% do Fundef. Não há
superposição. Trata-se de valores cujas refe-
rências de preços são diferentes. Não há por
que se cogitar da exclusão de nenhum valor
da base de cálculo para o estabelecimento dos

O Poder Executivo
municipal deixou de
repassar quotas
financeiras de
duodécimos para as
câmaras municipais.
Esses repasses são
devidos porque a
débito da Câmara
com relação ao
descumprimento
desse dispositivo
(art. 42 da RF)
decorre do
descumprimento do
repasse do
duodécimo
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limites de repasses de recursos para as câma-
ras. A Lei Fiscal não manda também tirar da
base de cálculo os recursos que comporão o
Fundef. Esses recursos somente seriam re-
presentados no orçamento, sob as classifica-
ções das despesas, como uma unidade orça-
mentária específica, caso o Fundef tivesse
sido legalmente constituído sob a forma de
um fundo especial, como uma unidade
contábil independente e com autonomia
patrimonial, o que não é o caso.

Contrariamente a esse entendimento, o Tri-
bunal de Contas vinha instruindo os municí-
pios no sentido de que houvesse uma repre-
sentação das receitas desse fundo na discrimi-
nação das diversas classificações das receitas
municipais. Segundo essa orientação, represen-
tavam-se as receitas tributárias do município
inteiramente no orçamento e, além disso, re-
presentavam-se as transferências a serem re-
cebidas pelo Fundef, como se se estivesse re-
cebendo recursos de um fundo estranho ao
município. Logo, tinha-se uma dupla represen-
tação desses valores na receita do município.
Nesse caso, essa receita do Fundef, que estaria
demonstrada separadamente no orçamento
fiscal, duplicando as receitas orçamentárias,
porquanto se considerava como se o dinheiro
saísse do município para o governo federal e
voltasse posteriormente (ou simultaneamente)
ao próprio município, essas receitas não en-
tram no cálculo dos limites a que se refere a
Emenda n° 25.

que	?

drninstroHva e fIn ca. nc.
câmorai nr:lcipai:

O procedimento de gasto das câmaras
tem que ser exatamente o mesmo procedi-
mento fixado em lei para o Executivo, o Ju-
diciário e para outros entes que possuem au-
tonomia. Deve-se seguir os preceitos das Leis

OS 4.320 e 8.666 no que se refere à compra
de bens e serviços, aos empenhos, às liquida-
ções, aos pagamentos, às prestações de con-
tas, ao encerramento contábil do exercício
financeiro, etc. A Câmara tem que obedecer
aos mesmos trâmites que se exige para qual-
quer ente que execute crçamentariamcntc um

gasto, que tem responsabilidade sobre a ges-
tão orçamentária e financeira de qualquer en-
tidade pública.

Uma situação que tem ocorrido com fre-
qüência, é necessário ressaltar porquanto tem
gerado muita polêmica entre a Câmara e o
Poder Executivo, é que muitas câmaras acha-
ram que tinham autonomia orçamentária. Nin-
guém tem autonomia orçamentária. O Orça-
mento Fiscal é uma peça única. Não existe
orçamento da Prefeitura e orçamento da Câ-
mara. O Orçamento Fiscal é o orçamento do
município, onde se representam os seus diver-
sos poderes, as suas diversas entidades, os seus
órgãos e fundos. Essa é a definição do Orça-
mento Fiscal da Constituição de 1988, coe-
rentemente com os princípios de Unidade e
de Universalidade, adotados pela sistemática
orçamentária no Brasil. Então, ninguém tem
autonomia orçamentária.

O que a Câmara tem é autonomia admi-
nistrativa, financeira e funcional. Significa que
ela tem plenos poderes para regulamentar os
seus serviços internos e gerir as suas finanças.
Porém, orçamentariamente, a Câmara depen-
de de aprovação legislativa do Plenário e de
sanção do Executivo. Do mesmo modo, as
alterações do orçamento. Os atos tais como
os de abertura de créditos adicionais, regula-
dos pelos artigos 42 e 43 da Lei n° 4.320, re-
querem autorização legislativa e sanção pelo
Poder Executivo.

Concluindo, devemos esclarecer que a Câ-
mara Municipal está representada no Orça-
mento Fiscal do município como uma uni-
dade orçamentária da Administração Direta.
Durante a execução do orçamento, não há
operações de lançamento de receitas orça-
mentárias na Câmara, o que não existe legal-
mente. Ao Poder Executivo compete repas-
sar recursos financeiros para a Câmara sob a
forma de movimento de fundos, ou seja, de
transferências financeiras, operações caracte-
rizadas como de natureza extra-orçamentá-
ria. Para receber esses repasses, a Câmara deve
providenciar a abertura de uma conta bancá-
ria em uma instituição financeira existente no
município. Deve, também, organizar seus ser-
viços de contabilidade e de controle admi-
nistrativo.

RI VISTA DO LEGISLATIVO! 57



'o segmento dos pe
ci promu/gacão, pel
olvimento dos Pequ
das micro e

quenos
Q: govert?
erçs

Desafios
para a	truç,^c4k,.

d	ø 0,-
dl W

A modernização e o desenvolvimento
negócios em Minas Gerais passam p
do Estado, de um Programa de Desen
Negócios, que estimule a capacitaçãq
pequenas empresas	 Á

Maria Sylvia de Souza Mayrink
Contadora, consultora de Políticas Públicas e conselheira efetiva do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC/MG)

«

a última década, cm Minas Gerais, foram pro-
mulgadas três leis inspiradas na filosofia de co-
gestão e parceria que visavam promover a so-
brevivência das empresas integrantes do segmen-
to dos pequenos negócios, as quais encontravam-
se desestruturadas e fragilizadas diante da reali-
dade vivida. Essas empresas estavam suportan-
do a concorrência internacional em seu próprio
tcrrtorio, pois os produtos comercializados lo-
calmente eram originários de países com carga
tribuoiria reduzida; tecnologia de produção e ges-
tão de vanguarda; custos financeiros anuais mí-
nimos se comparados com as taxas de juros
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praticadas pJo Sistema Financeiro Brasileiro,
como acesso ao crédito com carência e juros
reduzidos; além de uma cultura de décadas e sé-
culos, que contempla tratamento diferenciado e
simplificado para o segmento.

Na primeira legislação promulgada em
1992, introduziu-se o tratamento diferenciado
para o segmento conforme regra fixada nas
Constituições Federal e Estadual. Essa deter-
minação visava incentivá-lo pela simplificação
de suas obrigações tributárias e administrativas,
com uma tributação reduzida que preservava
toda a filosofia existente no ICMS, cujo princi-
pal elemento não é cumulativo, compensando-
se o que for devido em cada operação relativa
à circulação de mercadorias ou prestação de
serviços com o montante cobrado nas opera-
ções anteriores pelo mesmo ou outro Estado
ou pelo Distrito Federal, com utilização de um
redutor sobre o ICMS a pagar.

Essa sistemática possibilitou que as opera-
ções realizadas pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte integrassem a cadeia pro-
dutiva, pois a elas era possível efetuar a transfe-
rência integral do ICMS devido em suas ope-
rações e destacado em suas notas fiscais, apro-
priar-se integralmente do crédito obtido em suas
compras de insumos e efetuar o pagamento do
ICMS devido. A carga tributária final foi ade-
quada à sua capacidade econômica e financeira
via aplicação do redutor anteriormente men-
cionado, o qual era definido para cada faixa de
Receita Bruta Anual.

Os pequenos negócios mineiros possuíam
também outro "calcanhar-de-aquiles": o apoio
creditício, para o qual desejavam que o Estado
de Minas Gerais, a exemplo das grandes na-
ções, dedicasse tratamento diferenciado de for-
ma estruturada, integrada e adequada ao seu po-
tencial e perfil cultural, econômico e financeiro.

Em 1997, foi editada a segunda legislação,
sob a inspiração da legislação federal, que criou
o Sistema Integrado de Pagamento de Impos-
tos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), quando
foi adotada uma tributação fixa, via percentual,
rompendo com o princípio da não-
cumulatividade. Naquela época, mais de 170 mil
empresas foram incentivadas a renunciar a isen-
ção existente, trocando-a pela opção de uma

doação mensal de R$ 25,00, que capitalizaria o
Fundese/GeraMinas, pelo qual seria viabilizado
o crédito para o segmento.

Nessa legislação, foram adotados incentivos
de estimulo ao emprego, à capacitação gerencial
e profissional e ao investimento em máquinas,
equipamentos, instalações ou aquisições de no-
vas tecnologias necessárias ao desenvolvimento
das atividades econômicas das MPEs.

O rompimento com o princípio da não-
cumulatividade gerou protestos, que foram har-
monizados pelas declarações emitidas por re-
presentantes do governo do Estado de Minas,
que se comprometeram a alterar a legislação
vigente caso ela não fosse capaz de alavancar o
fomento ao desenvolvimento do segmento.

A terceira legislação, promulgada em 1999,
promoveu a expansão substancial dos
percentuais de tributação devida ao segmento,
elevou o limite da Receita Bruta Anual para as
microempresas de R$ 60 mil para R$ 90 mil e
expandiu o limite de Receita Bruta Anual da
empresa de pequeno porte para R$ 1,2 milhão,
adequando-o ao valor adotado pela legislação
federal no Simples.

A forma da aplicação da tributação devida
ao segmento torna-se complexa, contrariando
o princípio constitucional de que a essas orga-
nizações será dedicado tratamento jurídico di-
ferenciado, visando incentivá-las com a simpli-
ficação de suas obrigações administrativas, tri-
butárias, previdenciárias e creditícias.

As aquisições realizadas por essas empresas
com contribuintes localizados em outros Esta-
dos da Federação passam a sofrer a taxação adi-
cional, visando resguardar as indústrias localiza-
das em Minas Gerais, que estariam sofrendo re-
dução de suas vendas, pois o segmento estaria
adquirindo produtos fora do Estado, motivado
pelo diferencial de aliquota de 12% nas compras
interestaduais frente à alíquota interna de 18%.

A taxação adicional criada foi responsável
pelo aumento da carga tributária, cujo impacto
médio ficou em 134,72% para a indústria e
238,25% para o comércio.

Quando investigamos a causa que leva a
micro e pequena empresa a comprar fora do
Estado, encontramos fatores como o preço do
produto, a qualidade e a ausência de similar no
mercado mineiro.
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Os representantes do governo do Estado

de Minas Gerais, quando questionados pelos
parlamentares sobre o reflexo negativo do pro-
jeto de lei apresentado, que iria provocar au-
mento da carga tributária das MPEs, obtive-
ram como resposta que o governo mineiro se
comprometia em modificar a legislação pro-
posta caso essa provocasse ônus para o seg-
mento.

A escrituração normal de livros fiscais, se-
gundo texto promulgado, poderia ser dispensa-
da para as micro e pequenas empresas, mas o
decreto responsável pela regulamentação criou a
obrigatoriedade da escrituração dos livros "Re-
gistro de Entradas", "Registro de Saídas" e "Re-
gistro de Inventário", ficando dispensadas da es-
crituração dos demais livros fiscais e obrigadas à
entrega mensal da Declaração de Apuração e In-
formação do ICMS, modelo 2 (DAPI 2).

Todas as iniciativas que visam induzir e
promover a organização das atividades
gerenciais praticadas pelo segmento devem
ser louvadas como instrumentos de fortale-
cimento de sua atuação. Pergunta-se então:
"Por que não adotar a apuração do Imposto
Devido pelo Sistema de Débito e Crédito,
possibilitando o resgate do princípio da não~
cumulatividade do ICMS, que constitui ins-
trumento eficaz para integração das opera-

ções praticadas por essas empresas e da
deia produtiva subseqüente?"

O grande desafio vivido pela sociedade
neira constitui em alavancar o PIB mineiro po
meio do Programa de Fomento ao Desenvol-
vimento para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, que promove a adoção de po-
líticas específicas e programas de desenvolvi-
mento com visão setorial, local, regional e esta-
dual. Essas medidas construirão caminhos que
vão possibilitar a conquista de resultados para a
transformação da estrutura econômica, empre-
sarial, tecnológica e social de Minas Gerais, com
a geração de novos postos de trabalho e renda
e, sobretudo, alavancará a competitividade e a
qualidade nas micro e pequenas empresas.

UnlO. erll1s.e es-tatísk.
regional e setorkil

Estudando os dados existentes na Base de
Dados dos Contribuintes do ICMS de Minas
Gerais, encontramos o registro de que, até agos-
to de 2000, foram constituídas 881.684 empre-
sas no Estado. Nesse universo, encontramos
297.063 empresas que optaram pelas Leis nos
10.992, de 1992, e 12.708, de 1998, que não
processaram a sua migração para a Lei n°
13.437, de 1999.

O grande desafio
vivido pela
sociedade mineira
constitui em
alavancar o P18
mineiro por meio do
Programa de
Fomento ao
Desenvolvimento
para as
Microempresas e
Empresas de
Pequeno Porte
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Analisando a realidade presente, iremos en-
contrar 578.910 organizações na seguinte situa-
ção: 210.955 baixadas, 280.530 canceladas,
87.425 bloqueadas e tão-somente 302.774 em-
presas ativas, em funcionamento, representan-
do 34,34% das empresas originalmente consti-
tuídas.

A estatística setorial registra que o comércio
foi responsável pela constituição de 546.238
empresas, das quais somente 195.849 perma-
necem ativas, ou seja, 35,85% do total das em-
presas constituídas, enquanto o percentual de
64,14% retrata o conjunto das empresas que
foram bloqueadas, baixadas ou canceladas. A
indústria totaliza 124.568 empresas constituídas
e registramos 46.653 organizações ativas, ou seja,
37,45%, enquanto o percentual de 62,54% re-
presenta 77.915 empresas que se encontram
bloqueadas, baixadas ou canceladas. A minera-
ção registra 5.413 empresas constituídas e 2.390
com o status de ativas, representando 44,15%,
sendo que 3.023 empresas, ou seja, 55,84%,
apresentam-se como bloqueadas, baixadas ou
canceladas. O serviço abrigou 184.609 empre-
sas em suas atividades, das quais 54.895 per-
manecem ativas, representando 29,73%, sendo
que 129.714 empresas, ou seja, 70,26%, figu-
ram como bloqueadas, baixadas e canceladas.

Processando um acompanhamento tempo-
ral da situação apresentada por essas organiza-
ções durante 5 ou 7 anos, verificamos que a
realidade não altera, carecendo de medidas
estruturadas, com visão setorial e regional que
viabilize a permanência, sobrevivência e evolu-
ção dessas organizações.

1) CAE

2)CAE

51.2.2.007

25 1 1 0fl2

41.8.1.603	Acessórios para Veículos

Constatamos que, nos últimos 5 anos, ou
seja, de janeiro/95 a agosto/2000, pelos dados
da SEF, foram constituídas 228.762 empresas e
somente 151.252 encontram-se ativas.
Relembramos que, em 1995, já existiam 319.781
empresas em Minas Gerais, das quais 228.784
encontravam-se enquadradas na Lei n° 10.992,
de 1992, sendo 209.756 microempresas e 19.028
empresas de pequeno porte.

Os dados divulgados pela Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais ucemg) alusivos
aos últimos 5 anos registram que foram consti-
tuídas 313.070 empresas, das quais 68.866 fo-
ram baixadas legalmente, restando 244.204 em-
presas ativas.

Analisando os dados presentes na Base de
Dados dos Contribuintes de Minas Gerais, em
agosto/2000, encontramos tão-somente
302.774 empresas ativas, sendo 201.511
microempresas, cujo faturamento anual é de até
R$ 90 mil.

O grande desafio a responder é o seguinte:
Por que as medidas adotadas pelas Leis n°
10.992, de 1992, 12.708, de 1998, e 13.437, de
1999, não conseguem romper a barreira exis-
tente e impulsionar essas organizações, promo-
vendo fortalecimento, sobrevivência e moder-
nização necessários para a expansão do núme-
ro de empresas ativas em nosso Estado?

Essa pergunta nos reporta a uma segunda:
Por que não conseguimos aumentar o número
de empresas ativas, rompendo a marca das
319.781 empresas ativas em nosso cadastro des-
de 1995, apesar de, nos últimos 5 anos, terem
sido constituídas outras 313.070 organizações?

33.391 organizações

22.937 contribuintes

10.214 estabelecimentos

9.110 unidades

Bares, Lanchonetes, Confeitarias,

Casas de Chá, Doces e Salgados

Comércio Varejista de Roupas Feitas

Comércio Varejista de Material de Construção

Comércio Varejista de Peças e
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Analisando sob o enfoque regional, os nú-
meros apresentados retratam as mesmas difi-
culdades, com uma concentração maior na região
1 (Central), com 102.747 empresas, representan-
do 33,93%, seguida da região 3 (Sul), com 53.571
organizações, que representa 17,69%. Na região 2
(Mata), encontramos 38.678 contribuintes, perfa-
zendo 12,78% das empresas ativas totais.

A síntese das empresas mineiras ativas por
Código de Atividade Econômica (CAE) e por
região demonstra claramente a necessidade de
serem adotadas políticas públicas que viabilizem
um Novo Ciclo de Modernização das nossas
empresas.

Constatamos que 70,77% das empresas ati-
vas no Estado encontram-se distribuídas em 34
atividades econômicas, sendo que 36,25% das
empresas em funcionamento estão concentradas
em 5 códigos, totalizando 109.745 empresas, cujas
somas são as constantes no quadro anterior.

Destacamos que a ocorrência dessas ativi-
dades econômicas estão presentes em todas as
10 regiões de Minas Gerais.

O que inibe a sobrevivência
das PMEs mineiras?

As dificuldades gerenciais e os problemas
de sobrevivência das Pequenas e Médias Em-
presas (PME5) são os temas preferidos dos pro-
nunciamentos de autoridades econômicas, em-
presários e pesquisadores acadêmicos.

Enfatiza-se a importância delas no proces-
so de crescimento econômico devido à sua fun -
ção geradora de emprego, conseqüentemente
distribuidoras de salário e renda. A contribui-
ção das PMEs à economia pode ser analisada
também pelo ângulo de formação e treinamen-
to da mão-de-obra, como viveiro de inova-
ções secundárias ou incrementais no nível das
empresas.

Contudo, apesar desses aspectos altamente
favoráveis às respectivas economias nacionais,
as PMEs apresentam uma característica negati-
va: segundo estimativas diversas, metade das
PMEs fracassa durante os primeiros 5 anos de
existência e até 90% delas encerram suas ativi-
dades antes de completatem 10 anos.

Como explicar a alta rotatividade das pe-
quenas empresas, apesar de programas e dire-

trizes de apoio financeiro e gerencial por parte
do poder público?

Apesar das dificuldades relacionadas pelo
professor Itiro Tida, encontramos o Estado ja-
ponês sistemática e dinamicamente promulgan-
do legislações, adequando-as a programas que
visam resgatar e fortalecer essas organizações.
Apostam continuamente no fomento ao de-
senvolvimento desse segmento como instru-
mento capaz de gerar desenvolvimento e jus-
tiça social.

Na bibliografia existente para o segmento
nos âmbitos internacional, nacional ou estadual,
encontramos dados que retratam semelhança
nas carências apresentadas pelas PMEs minei-
ras, pois todas elas encontram-se inseridas em
um mercado globalizado e integrado, cujo di-
namismo cada dia fica mais veloz com a utili-
zação da tecnologia, em especial da tecnologia
de produção, comercialização e informação,
pois caminhamos para uma sociedade do co
nhecimento.

O desafio a ser conquistado é a reconstru-
ção da economia brasileira a partir da necessida-
de imperiosa de resolver o problema da exclu-
são social. Produzir uma proposta para garantir
condições dignas a 70 milhões de indigentes ou
pobres significa, concretamente, fazer um esfor-
ço importantíssimo voltado para a constitu
de um mercado interno de massas.

Essa medida aponta para a necessidade
atender esses 70 milhões de indigentes ou
bres em suas demandas mais elementares: ali
mentação, vestuário, habitação, saneamento,
transporte, saúde e educação. É preciso trazê-
los para a produção e o consumo e criar con-
dições para que possam exercer pIcniiIiniL

direitos e deveres de um cidadã
O setor se caracteriza por uni	cfl\

mento desigual de seus integrantes, com uma
grande diversidade na orientação empresarial,
na capacidade gerencial, no nível de competi
tividade, no potencial de desenvolvimento, na
etapa tecnológica, etc.

Para fins de uma estratégia de desenvolvi
mento, classificam-se em três categorias:

• atividades de sobrevivência - empre-
sas que geram escassos recursos, têm poucas
oportunidades de crescimento e onde se con-
centra o subemprego;

As PMEs apresentam
uma característica
negativa: segundo
estimativas diversas,
metade das
PMEs fracassa
durante os primeiros
5 anos de existência
e até 90% delas
encerram suas
atividades antes
de completarem
10 anos
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um
• atividades de expansão - unidades que

podem crescer, mas transformam sua estrutu-
ra tecnológica e produtividade interna;

• atividades de acumulação - empresas que
crescem em atividades, número de empregados e
transformam sua estrutura produtiva e sua moda-
lidade de inserção no mercado.

Encontramos também nas PMEs exemplos
isolados de sucesso, tenacidade, qualidade e inova-
ção, como ocorre com as nossas empresas líderes.

As grandes nações descobriram que não basta
possuir ilhas de excelência; uma nação só se tor-
nará forte e sólida quando a tecnologia e o po-
der de gerar riqueza e desenvolvimento estive-
rem disseminados em todas as suas empresas,
não importando o seu porte e a sua localização.

A máxima é sermos capazes de produzir e
comercializar bens e serviços e oferecê-los ao nosso
cliente, não importando se ele é nosso vizinho,
habitante de um município próximo, de um Esta-
do próximo, de uma nação próxima ou do outro
lado do continente. Esses são o desafio e a utopia
que, trabalhando, devemos conquistar.

an,c reipon;cIr a:•:.

Se a dimensão econômica e as potencia-
lidades de Minas Gerais demonstram seu dina-
mismo econômico, há um conjunto de proble-
mas e desafios a serem enfrentados.

Para o segmento das microempresas e das
empresas de pequeno porte, o Estado de Mi-
nas Gerais deverá incentivar o setor pela ado-
ção de políticas específicas e programas de de-
senvolvimento que permitam seu fortalecimento
e desenvolvimento e sua modernização.

As ações nesse sentido serão viabilizadas por
meio de tratamento diferenciado nas áreas ad-
ministrativa, tributária, creditícia, tecnológica e
de desenvolvimento empresarial.

Acreditamos que só será possível a moder-
nização e o desenvolvimento do segmento dos
pequenos negócios quando for adotado pelo
Estado de Minas Gerais um Programa de De-
senvolvimento dos Pequenos Negócios que
abrigue as seguintes crenças:

• Existe uma correlação positiva entre a in-
cidência da função do empresário numa dada
sociedade e o seu crescimento econômico.

• É possível influenciar positivamente as
mudanças em qualquer desses fatores e, quanto
mais profundas elas forem, maior será a inci-
dência da função empresarial vitoriosa.

• Quanto mais pessoas se tornarem empre-
endedoras numa sociedade, mais elevada será a
incidência da gestão empresarial e do crescimen-
to econômico.

• As pessoas aprendem melhor fazendo; a
motivação para criar e conduzir uma empresa,
a conduta empresarial e as competências po-
dem ser adquiridas mediante situações de aprcn-
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dizagem e experiências que simulem aconteci-
mentos reais da gestão empresarial.

Com essa percepção, a capacitação consti-
tui requisito essencial pelo qual será possível cons-
truir a competitividade das organizações.

Diante da realidade vivida pelas microem-
presas e empresas de pequeno porte mineiras,
faz-se necessária a adoção de um Plano Dire-
tor de Ações para o segmento, que deverá con-
ter as seguintes políticas de ação:

A - Modernização da gestão empresarial
das MPEs

• estimular o desenvolvimento e a difu-
são de modernas técnicas de gestão empre-
sarial com treinamento, consultoria e infor-
mação;

• desenvolver e divulgar novas técnicas de
gestão para as MPEs, abrangendo os instrumen-
tos de atuação das entidades de classe;

• promover a informatização das MPEs,
visando à melhoria de sua gestão;

• induzir a modernização de setores tradi-
cionais das MPEs, com ênfase na melhoria da
qualidade e produtividade;

• promover ações que estimulem as empre-
sas do setor informal a se legalizarem.

B - Fomento à capacitação das MPEs
• promover a capacitação tecnológica das

MPEs, fomentando o desenvolvimento de no-
vas tecnologias e o aperfeiçoamento das exis-
tentes;

• promover o acesso das MPEs às tecnolo-
gias anteriormente citadas;

• apoiar a criação e a capacitação das MPEs
localizadas em parque tecnológico;

• apoiar as MPEs de setores tecnologi-
camente dinâmicos, visando à melhoria da
qualidade e ao aumento da produtividade dos
seus produtos, processos e serviços.

C - Incremento da competitividade das
MPEs

• aumentar a competitividade das MPEs
com ações voltadas para a melhoria da quali-
dade e o aumento da produtividade;

• promover a integração das MPEs com as
empresas de maior porte;

• capacitar as MPEs a participarem do mer-
cado internacional por meio da formação e pre-
paração de grupos de empresas potencialmen-
te exportadoras e importadoras;

• apoiar a realização de missões comerciais,
feiras e eventos que visem à realização de negó-
cios com as MPEs.

D - Difusão de informações empresariais
às MPEs

• promover o desenvolvimento e a integração
de informações com as entidades de classe;

• promover a publicação de estudos técni-
cos de interesse das MPEs;

• promover a difusão de normas técn
sobre propriedade industrial.

E - Geração e disseminação do conh
mento da realidade das MPEs

• realizar estudos e pesquisas visando co-
nhecer o segmento e gerar subsídios para ela-
boração de planos e programas na área;

• realizar e difundir estudos e pesquisas de
interesse das MPEs;

• realizar periodicamente levantamentos
conjunturais e de desempenho do segmento;

• realizar e difundir perfis de oportunida-
des de negócios.

Muitas dessas propostas exigem mudanças
profundas no plano institucional e cultural do
setor. Elas só serão concretizadas se forem rea-
lizadas em parceria entre o setor produtivo e as
entidades de classe, o governo e os organismo,
de financiamento de desenvolvimento nos ní-
veis nacional e internacional. Tal medida possi
bilitará a construção de uma estratégia de de
senvolvimento dos pequenos negócios e da co
munidade no município, na região e no Estado
onde as MPEs estiverem instaladas.
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Legislação

As ações de desenvolvimento sustentável foram as que ti'
maior votação nas audiências públicas do Orçamento Participo tivt
de 1999, o que demonstra a preocupação dos administradores
municipais com o tema. Neste artigo, as autoras relatam as
iniciativas que são da competência dos municípios e a legislação
que as regulamenta

Á

Lei ri 6.93, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 3°,
define o meio ambiente como o "conjunto de condições,
leis, infiucncias e interações de ordem física, química e bi-
ologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
fornia." Existem várias outras definições de meio ambi-
ente e uma mais simplista, mas, talvez, a mais completa,
que define o meio ambiente como sendo tudo aquilo que
vemos e sentimos à nossa volta. Essa é uma conclusão que
qualquer indivíduo pode apreender com facilidade.
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A condição do meio ambiente, saudável e
produtivo ou poluído e árido, pode ser criada
tanto pela gestão de seus recursos naturais quan-
to pela falta destes. Entende-se por recursos
naturais a atmosfera, as águas interiores, super-
ficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora.

Foi a partir da necessidade de sua sobrevi-
vência que o homem se tornou o principal agen-
te, ao longo da história, das alterações ocorri-
das na natureza incompatíveis com a explora-
ção e utilização racional de seus recursos, po-
dendo ser considerado como o principal res-
ponsável pela crise ambiental atual. Daí, sua res-
ponsabilidade em reverter essa situação.

Várias iniciativas foram adotadas nas últimas
décadas e, mais recentemente, a discussão das
questões ambientais alcançou os fóruns
globalizados, simbolizada em dois principais even-
tos: as conferências de Estocolmo (1972) e do
Rio de Janeiro (1992). A conferência de Esto-
colmo foi a primeira reunião da Organização
das Nações Unidas (ONU) a tratar das questões
ambientais e a definir os direitos da humanidade
a um meio ambiente sadio e produtivo.

A segunda foi a conferência do Rio de Ja-
neiro ou Eco 92. Essa reunião resultou na ado-
ção de várias convenções e protocolos: a De-
claração do Rio, a Declaração de Princípios
sobre o Uso das Florestas, o Convênio sobre a
Diversidade Biológica, a Convenção sobre as
Mudanças Climáticas e a Agenda 21.

Considerada o mais importante protocolo
da Eco 92 e adotada por 178 países, a Agenda
21 tem por finalidade reorientar o desenvolvi-
mento sustentável - entendendo-se como aquele
desenvolvimento que atende às necessidades do
presente sem comprometer as das gerações
futuras -, constituindo-se num plano de ação de
médio e longo prazos. A Agenda 21 deve ser o
resultado de uma ação voluntária de planejamen-
to, na qual o governo e a população participam
cm conjunto da escolha das alternativas de de-
senvolvimento socioeconômico e em harmonia
com o desenvolvimento sustentável.

Vários países, Estados e municípios vêm
elaborando as suas respectivas Agendas 21. Nas
administrações que já dispõem de um plano
diretor ou de um planejamento estratégico para
o desenvolvimento social e econômico, a Agen-
da 21 pode tornar-se um instrumento de
checagem e dicionário de referência, na qual
serão encontradas reflexões e propostas em
diversos campos.

Municipal izução das,
Mais de 1.600 municípios em todo o mun-

do já dispõem de Agendas 21 locais, que estão
se tornando, cada vez mais, um requisito para
garantir a atuação dos organismos financiadores.
As autoridades locais encarregadas de organizá-
la são os prefeitos, os secretários municipais e
os vereadores, que deverão estabelecer, junta-
mente com representantes de segmentos da
sociedade, os mecanismos para garantir a efeti-
va participação da comunidade no processo.

Esses mecanismos são a criação de conse-
lhos municipais, a promoção de debates e au-
diências públicas, a organização de fóruns ou
grupos locais para discussão sobre a Agenda
21 e a elaboração de planos de ação que
viabilizem suas propostas. A participação da so-
ciedade nesse processo torna o documento mais
expressivo, pois reflete exatamente a opinião da
comunidade e esta, por sua vez, ao influir nesse
debate, torna-se ainda mae cap,iciticii pira
cobrar as ações do governo.

Atuado do poder .bIcc
A Constituição de 1988 permite que a

União, o Distrito Federal e os Estados possam
legislar concorrentemente sobre as questões
ambientais. Sendo assim, a competência da
União limita-se a estabelecer normas gerais, não
excluindo a competência suplementar dos Es-
tados. Quanto aos municípios, estes podem le-
gislar sobre assuntos locais e suplementar a le-
gislação federal e a estadual no que couber.

Mais de 1.600
municípios em todo o
mundo ió dispõem
de Agendas 21
locais, que estão se
tornando, cada vez
mais, um requisito
para garantir a
atuação dos
organismos
fina ncia dores



Na esfera do Executivo, dentre outros ór-
gãos, a estrutura legal do meio ambiente é for-
mada por um órgão deliberativo e outro exe-
cutor. No âmbito federal, eles correspondem,
respectivamente, ao Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama) e ao Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama). Em Minas Gerais,
correspondem ao Conselho Estadual de Políti-
ca Ambiental (Copam) e à Fundação Estadual
do Meio Ambiente (Feam).

O Copam é composto de seu presidente,
do plenário e de seus conselheiros, entre repre-
sentantes do poder público e da sociedade ci-
vil. O papel mediador entre o setor produtivo
e a sociedade é exercido pelas Câmaras
Especializadas do Copam, que julgam os pro-
cessos de licenciamento e de aplicação de pe-
nalidades.

:nto preventivo
O licenciamento ambiental é o procedimen-

to administrativo que permite e autoriza a cons-
trução, a instalação e o funcionamento de em-
preendimentos utilizadores de recursos
ambientais. Constitui-se ainda num instrumen-
to, para os órgãos competentes, de fiscalização
das atividades potencialmente degradadoras do
meio ambiente. Em Minas Gerais, esse
licenciamento é efetuado em um único nível de
competência por meio da Feam/Copam.

Existem dois tipos de licenciamento: o pre-
ventivo e o corretivo. O licenciamento preven-
tivo é realizado para as empresas que preten-
dem se instalar e ocorre em três fases: Licença
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licen-
ça de Operação (LO).

Na fase da Licença Prévia, é analisada a vi-
abilidade ambiental do empreendimento,empreendimento, sen-
do avaliados apenas os projetos de concepção
do empreendimento. Para tal, deverão ser apre-
sentados o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
e seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) para projetos complexos ou
o Relatório de Controle Ambiental (RCA) para
aqueles mais simples. () objetivo desses relató-
rios é qualificar o meio ambiente onde se pre-
tende implantar o empreendimento, indicando
as características cio solo, da vegetação, da

fauna/flora, da geologia, etc.; além de seus as-
pectos socioeconômicos. Esse diagnóstico per-
mitirá que se identifique, qualifique e quantifique
os impactos ambientais resultantes cio empre-
endimento.

Nessa fase, poderão ocorrer as audiências
públicas, mobilizando autoridades, empresários
e membros da sociedade. Nesse momento, as
comunidades afetadas pelo empreendimento
terão oportunidade de discutir o projeto e seus
estudos ambientais, oferecendo ainda propos-
tas e sugestões para aprimorar os projetos. Mas
a Licença Prévia ainda não concede o direito
de intervenção no meio ambiente, uma vez que
o seu certificado não autoriza a instalação ou a
operação do empreendimento.

Isso só vai ocorrer na fase de Licença de
Instalação. Uma vez que já se conhecem os im-
pactos inerentes ao empreendimento, serão ana-
lisados os projetos executivos de controle
ambiental e as medidas compensatórias perti-
nentes, compondo o Piano de Controk
Ambiental (PCA).

Essa licença concede o direito de instalação
do empreendimento (implantação do canteiro
de obras, movimentos de terra, construção de
edificações, etc.). A sua falta poderá acarretar
autuações e embargo da obra. Observe-se, ain-
da, que a LI não permite a operação do em-
preendimento, nem para fim de testes, autori-
zação que é concedida apenas na fase de Licen-
ça de Operação.

Nesse momento, o empreendimento é fis-
calizado, analisando-se as premissas das fases
anteriores e condicionantes porventura
estabelecidas. Verificando-se a conformidade,
a LO é concedida e o empreendimento pode-
rá entrar em funcionamento.

-

O licenciamento corretivo se dá em diver-
sas situações. Devido à Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente, as empresas que se instala-
ram anteriormente a março de 1981 estão su-
jeitas ao licenciamento quando convocadas pelo
órgão ambiental. Essas empresas deverão apre-
sentar o Plano de Controle Ambiental (PCA),
visando à obtenção da Licença de Operação
Corretiva (LOC).
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Os empreendimentos que entraram em
operação após março de 1981 e antes de fe-

vereiro de 1986 (Resolução Conama 001/86)
estão obrigados a se licenciar, mesmo sem con-
vocação, devendo apresentar o PCA. Os em-
preendimentos que entraram em operação
após fevereiro de 1986 estão obrigados a se
licenciar, devendo apresentar o RCA ou o
EIA/RIMA, além do PCA.

Existe ainda a situação dos empreendimen-
tos que estão em instalação, porém não entra-
ram com pedido de licenciamento. Essas em-
presas deverão apresentar o RCA ou o EIA/
RIMA e o PCA, visando à obtenção da Licen-
ça de Instalação Corretiva (LIC).

Apesar da obrigatoriedade da lei, a maioria
dos empreendimentos ainda não possui o
licenciamento ambiental. Infelizmente, são ra-
ros os empreendimentos que entram, esponta-
neamente, com o pedido de licenciamento. Pou-
cos descobriram que prevenir é mais barato que
recuperar. Na maioria das vezes, a empresa vem
a se licenciar por outros motivos, como: quan-
do é autuada pelo órgão ambiental, quando

necessita de um financiamento, quando preten-
de exportar os seus produtos, ou ainda, por
exigência do cliente.

Por sua vez, o órgão ambiental não possui
capacidade de fiscalizar todos os empreendi-
mentos existentes. Por isso, quando determina-
da empresa recorre ao licenciamento, o órgão
ambiental procura questionar a situação
ambiental de seus fornecedores e clientes, vi-
sando controlar um maior número de empre-
endimentos.

do licença
Essa situação tende a ser minimizada com a

municipalização do licenciamento e da fiscali-
zação ambiental, procedimento que se baseia
no princípio de oferecer aos municípios auto-
nomia em relação às questões ambientais. Em
Minas Gerais, Belo Horizonte e Contagem já
foram municipalizados, e a tendência é que o
número cresça.

Uma das vantagens desse processo é que,
com um campo de atuação reduzido, a fiscali-

o

Apesar da
obrigatoriedade da
lei, a maioria dos
empreendimentos
ainda não possui o
licenciamento
ambiental.
Infelizmente, são
raros os
empreendimentos
que entram,
espontaneamente,
com o pedido de
licenciamento
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zação se torna mais fácil, além de facilitar o aten-
dimento à sociedade no que diz respeito às de-
núncias ambientais, favorecer a implementação
da Agenda 21 local, aliviar o volume de traba-
lho da Feam e melhorar o mercado de traba-
lho em todo o Estado. Os órgãos municipais
são periodicamente auditados pela Feam de ma-
neira a nivelar as análises dos processos de
licenciamento em todo o Estado.

Os municípios interessados devem recor-
rer à Deliberação Normativa Copam n° 029,
de 9 de setembro de 1998, que estabelece dire-
trizes para a cooperação técnica e administrati-
va com os órgãos municipais de meio ambien-
te, visando ao licenciamento e à fiscalização de
atividades de impacto ambiental local.

Os órgãos ambientais (Feam ou órgãos
municipais) cobram uma taxa para análise dos
processos de licenciamento. A taxa cobrada pela
Feam é estabelecida pela Deliberação
Normativa Copam n° 01/90, na qual os em-
preendimentos estão classificados por ativida-
de com o mesmo potencial poluidor e enqua-
drados em três classes, segundo critério de porte
(pequeno, médio e grande). O problema é que
a classificação por atividade é muito genérica e
pode acontecer que ela não retrate o verdadei-
ro potencial poluidor de um empreendimento.

Como exemplo, podemos citar que todas as
atividades industriais dedicadas à fabricação de
produtos farmacêuticos e veterinários, indepen-
dentemente do seu processo produtivo gerar
pequena ou grande carga poluidora, serão en-
quadradas em uma mesma atividade. Ou seja,
uma empresa farmacêutica ou veterinária alta-
mente poluidora poderá pagar a mesma taxa de
análise de licenciamento de outra pouco
poluidora.

No caso da municipalização, a taxa cobra-
da para a análise dos processos de licenciamento
fica a critério do órgão municipal. Atualmente,
os custos da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente de Contagem encontram-se 30% in-
feriores aos da Feam. O estabelecimento des-
ses custos na Prefeitura de Belo Horizonte se
dá por uma deliberação normativa própria.

Em Minas Gerais, o prazo de validade das
licenças ambientais é variável. Para a LP, esse
prazo pode ser de até 4 anos; para a LI, de até
6 anos; e para a LO, de 4 a 8 anos, dependendo
da classificação do empreendimento.

A empresa que não possui Licença
Ambiental está passível de sofrer autuações
poderá até mesmo ter suas atividades encerra
das. Entretanto, o interesse do órgão ambienta
não é esse, mas, sim, chegar a um consenso com
o empreendedor, estabelecendo cronogramas
flexíveis para a implementação de sistemas de
controle ambiental. E, nesse caso, a municipa-
lização favorece essa negociação, pois os seus
atores estão mais próximos.

Lei iobli

e ei b i e iil

Existe ainda oulr() lnstruIncnt() U
ações dos municípios, que é o "ICMS Ecolo
co". Ele incentiva as administrações municipais
a promover ações de preservação de recursos
naturais, proteção de áreas naturais e tratamen-
to de lixo e esgoto sanitários. A Constituição
Federal determina que 25% do ICMS arreca-
dado pelo Estado seja repassado aos municí-
pios. A distribuição desse valor é feita da se-
guinte maneira: 3/4 (no mínimo) são distribuí-
dos na proporção do Valor Adicionado Fis
(VA F) e 1/4, de acordo com o que dispusci
Constituição Estadual. Quanto a esse últin,
valor, em Minas Gerais, até 1995, a distribuição
era feita levando-se em consideração apenas
critérios econômicos. Com a Lei Estadual o
12.040, de 1995 (Lei Robin Hood), foi intro-
duzido esse novo critério ambiental, destinan-
do maior parcela do ICMS aos municípios in-
teressados e mais atuantes nesse campo.

O critério para a distribuição dessa parcela
é feito da seguinte maneira: o valor correspon-
dente de até 50% do total dos recursos a serem
repassados sob o critério ambiental será dividi-
do pelo número de municípios habilitados. Para
sua habilitação, o município deve atender a pelo
menos um dos requisitos: possuir um sistema
de tratamento ou disposição final de resíduos
sólidos urbanos (lixo) que atenda pelo menos
70% de sua população urbana ou possuir um
sistema de tratamento de esgotos sanitários que
atenda pelo menos 50% de sua população ur-
bana. Nos dois casos, a operação dos sistemas
deverá ser licenciada pelo Copam. O municí-
pio que dispuser de ambos os sistemas licenci-
ados receberá duas parcelas do ICMS, sendo
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que o valor máximo destinado a cada municí-
pio não poderá ultrapassar o do investimento
realizado com a implantação dos mesmos.

Para iniciar o procedimento de habilitação,
o primeiro passo é o preenchimento do For-
mulário de Caracterização do Empreendimen-
to (FCE) - de Saneamento, fornecido pela
Feam. Com base nesse formulário, a Feam en-
caminhará uma orientação sobre a documenta-
ção a ser apresentada para o licenciamento
ambiental desse empreendimento.

Para os sistemas de tratamento de esgotos
de até 50 1/s e sistemas de tratamento ou
destinação final de lixo com capacidade de
operação de até 15 t/dia, são previstos proce-
dimentos de licenciamento simplificados. A exi-
gência de EIA/RIMA, a princípio, só será feita
para os municípios de grande porte: com po-
pulação superior a 160 mil habitantes (1,5% dos
municípios mineiros), para sistemas de esgotos

sanitários e, superior a 200 mil habitantes (l%
dos municípios mineiros), para lixo. Após a aná-
lise da Feam e verificando-se o atendimento à
legislação ambiental, a Licença de Instalação do
empreendimento de saneamento é concedida.

A pressão do mercado
O livre mercado também pode-se tornar

uma ameaça para quem não está de acordo com
o meio ambiente. Cada vez mais, as empresas
estão exigindo que seus fornecedores estejam
licenciados pelo órgão ambiental. Mais investi-
mentos ainda podem ser feitos nessa área, como
a obtenção voluntária do certificado da ISO
14.000. Seus elementos incluem a criação de
uma política ambiental, o estabelecimento de
objetivos e a monitoração de sua eficácia, ou
seja, a implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA). Observa-se que uma empre-
sa pode vir a ser certificada sem, no entanto, ter
todos os seus problemas ambientais equacio-
nados, desde que possua um SGA estruturado
que preveja ações efetivas para a solução desses
problemas.

Hoje em dia, algumas empresas brasileiras
vêm-se mobilizando no sentido de obter a
certificação da ISO 14.000, principalmente em
função da concorrência no mercado interna-
cional. A tendência é que o número dessas em-
presas cresça significativamente nos próximos
anos, uma vez que muitas delas tendem a colo-
car seus produtos nesse mercado.

No Brasil, ou pelo menos em alguns Esta-
dos, existe há algum tempo a consciência do
problema ambiental, notável exceção em paí-
ses subdesenvolvidos. No entanto, um dos prin
cipais problemas da questão ambiental refer
se aos dispositivos legais necessários para
implementação de políticas de preservação
recuperação do meio ambiente. A legislação visa
alcançar normas ideais, porém muitas vezes dis-
tantes da realidade. Para a elaboração de regu-
lamentações e normas compatíveis com a nos-
sa realidade e sobretudo aplicáveis, é essencial
que haja um maior contato entre os legislado-
res e os técnicos que possuem sólida formação
e convivem com o dia-a-dia das empresas. O
grande desafio é encontrar o equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico e a preservação
ambiental.

A empresa que não
possui licença
Ambiental está
passível de sofrer
autuações e poderá
até mesmo ter suas
atividades
encerradas
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