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A idéia decorrente de  análises de eleições passadas de que o povo estaria descrente

da política e de que o modelo de democracia representativa não seria mais capaz de gerar

nenhuma novidade no universo da pólis foi questionada pelas urnas no último pleito. O perfil

mais crítico dos eleitores brasileiros, construído ao longo do processo de redemocratização

do País, escapou das tendências sugeridas de crescente despolitização da sociedade, para

trilhar um novo traçado de engajamento e participação cada vez mais intensa nos processos

políticos.

Nas eleições de 2002, houve crescimento significativo do número de votos válidos.

Os quase 40% de votos brancos ou nulos registrados em 1994 para a escolha de

representantes no Legislativo estadual caíram para menos de 10% no pleito de 2002. A

abstenção também foi menor. Em 1998, quase 20% dos eleitores deixaram de votar para

deputado estadual. Em 2002, esse índice ficou em 17%, reduzindo mesmo em números

absolutos. Apesar de o eleitorado ter crescido em mais de 800 mil pessoas nesses quatros

anos, o número dos que não compareceram às urnas diminuiu em mais de 180 mil eleitores.

 Essa tendência se repete ao serem avaliados os dados das eleições para a presidência

da República e para representantes no Congresso Nacional, uma demonstração de que a

democracia brasileira atingiu a sua maioridade. O resultado das urnas vem confirmar essa

tendência. A alternância no poder, característica fundamental das democracias, acontece

em cenário de tranqüilidade institucional e respeito à pluralidade de opiniões, que, da mesma

forma, identifica uma democracia e a diferencia dos demais modelos de regime político.

Nesta edição da Revista do Legislativo, o resultado das eleições de 2002 é analisado

em diversos artigos. Os autores concordam que neste pleito o principal recado dos eleitores

é o desejo por mudanças imediatas na condução das políticas públicas, reorientando-as de

forma a garantir uma vida melhor para o povo. Outro recado, que também poderá ser lido

nas entrelinhas das tabelas que consolidam esse resultado, é a revalorização dos partidos

políticos que atuam de forma organizada, consistente e programática. Foram 14% dos

votantes que optaram por escolher apenas o partido de sua preferência na eleição para

deputado estadual, sem especificar um candidato.

Ainda nesta edição, os leitores poderão acompanhar uma série de artigos, produzidos

pelos consultores da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, contendo análises de políticas

públicas setoriais implantadas durante o governo Itamar Franco. O Legislativo mineiro sempre

manifestou sua preocupação com o acompanhamento das políticas públicas no Estado,

especialmente no período pós-redemocratização, por meio de diretrizes aprovadas pelas

suas sucessivas Mesas. Em 2002, foi criada na Assembléia, no âmbito da Gerência-Geral de

Consultoria Temática, uma Gerência de Acompanhamento do Orçamento.

Trata-se de mais uma iniciativa que vem consolidar a atuação da Assembléia de

Minas no controle externo da atividade dos órgãos da administração, atribuição que lhe cabe

por determinação constitucional. Os artigos aqui incluídos são fruto do esforço que o Legislativo

mineiro vem empreendendo para assumir a sua competência nessa área. Representa

também mais um sinal de amadurecimento da democracia brasileira, inspirada na harmonia

e cooperação entre os Poderes.
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A democracia brasileira chega à maioridade no pleito de 2002. O recado das urnas foi claro: os eleitores querem novos rumos para o País e, por

isso, escolheram para presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em Minas Gerais, a mudança não foi de classe, mas de geração, com a vitória de

Aécio Neves. Na Assembléia, a renovação foi maior que em anos anteriores e os eleitores demonstraram que estão mais vigilantes e exigentes.

O PT será a maior bancada. Os números revelam a correlação de forças entre os partidos nas diferentes regiões do Estado.

Jorge Pôssa
Jornalista da Alemg
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Dezoito anos após o fim dos governos
militares, a democracia brasileira chega à
maioridade com a eleição de Luiz Inácio
Lula da Silva para presidente da República.
Na maior eleição da história do País, a
primeira totalmente informatizada,
91.664.259 cidadãos, do Oiapoque ao
Chuí, compareceram a 320.458 seções
eleitorais para escolher o presidente e 27
governadores, além de renovar as assem-
bléias legislativas, a Câmara Distrital, a Câ-
mara dos Deputados e parte do Senado.
Agora, é hora de responder à pergunta
de sempre: afinal, qual foi o recado das
urnas?

Para os cientistas políticos, a resposta
é uma só e pode ser resumida em uma
palavra: mudança. �Mudança de agenda,
mudança de prioridade, mudança de modo
de governar. E, no caso da eleição presi-
dencial, uma mudança muito importante
na formação da elite política. Esse foi o re-
cado transmitido por eleitores do País in-
teiro�, analisa Marcos Coimbra, diretor-pre-
sidente do Instituto Vox Populi.

�Isso já era tão evidente antes da elei-
ção que o próprio candidato do governo
teve que dizer que ele era a mudança.
Quando um candidato da situação diz que
ele é a mudança, e não a oposição, signifi-
ca que havia um tema dominante na elei-
ção e esse tema era a mudança�, concor-
da o professor Carlos Ranulfo, do Depar-
tamento de Ciência Política da Universida-
de Federal de Minas Gerais (DCP/UFMG).

�O que significa mudança? Um país
onde você tenha melhor distribuição de

renda, geração de emprego e, conseqüen-
temente, melhor nível de segurança públi-
ca e individual. Acho que foi basicamente
esse o recado mais forte das urnas�, expli-
ca Ricardo Guedes, PhD em Ciência Políti-
ca pela Universidade de Chicago e diretor
do Instituto Sensus Pesquisa e Consultoria.
Revolução � Na opinião de Marcos
Coimbra, o País fez pelo voto uma revolu-
ção política. O que é muito raro. �Um país
do tamanho e da complexidade do Brasil

promover uma mudança tão importante
pelo voto é fato único�, afirma, assinalan-
do diferenças com relação aos casos do
Peru e da Venezuela, países que também
passaram por processos de mudanças em
um passado recente. No Peru, Alejandro
Toledo elegeu-se no quadro de uma grave
crise no sistema político, com o ex-presi-
dente Fujimori tendo que fugir para o Ja-
pão. E Hugo Chaves, na Venezuela, primei-
ro ganhou o poder com um golpe militar e

Nas eleições estaduais, 13 gover-

nadores se elegeram no 1° turno e 14,

no 2°. O resultado mostra grande equi-

líbrio de forças políticas. O PSDB vai go-

vernar o maior número de estados,

sete: São Paulo, Minas Gerais, Goiás,

Rondônia, Pará, Ceará e Paraíba. A

seguir, vem o PMDB, com cinco: Rio

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,

Distrito Federal e Pernambuco. O PFL

estará à frente de quatro estados:

Maranhão, Bahia, Sergipe e Tocantins.

O PSB também ganhou em quatro: Rio

de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e

Rio Grande do Norte. O PT ficou com

três: Acre, Mato Grosso do Sul e Piauí.

O PPS venceu em dois: Amazonas e

Mato Grosso. O PSL ganhou o governo

de Roraima e o PDT, o do Amapá.

O equilíbrio partidário também será

uma marca no Senado e na Câmara

Equilíbrio de forças
dos Deputados, o que obrigará o novo

presidente a exercer com maestria a

habilidade política que marcou sua vitó-

ria. No Senado, o PMDB dividirá com o

PFL a condição de maior partido, com

19 senadores cada. A seguir vêm o PT,

com 14, e o PSDB, com 11. Também

estarão representados naquela casa

o PDT (5), PSB (4), PTB (3), PL (3) e o

PPB, PPS e PSD, com 1 senador cada.

Na Câmara dos Deputados, o PT

fez a maior bancada, com 91 deputa-

dos federais. O PFL aparece como se-

gunda força, com 84; o PMDB como

terceira, com 73; e o PSDB caiu para a

quarta posição, com 72. Também têm

assento na Câmara o PPB (49), PL

(26), PTB (26), PSB (22), PDT (21),

PPS (15), PCdoB (12), Prona (6), PV

(5), PSD (4), PST (3) e o PMN, PSC,

PSDC e PSL, com 1 parlamentar cada.
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só depois foi eleito. Com Lula nada disso
aconteceu. Ele ganhou em uma eleição
100% normal, em plena paz institucional.
Nunca chegou nem perto de uma aventu-
ra golpista e sua vitória não foi contestada
por nenhum adversário.

Para o presidente do Vox Populi, é difí-
cil prever como será o governo Lula, mas
já é possível avaliar o que a vitória dele re-
presenta. �É uma mudança política imen-
sa, feita pacificamente, num país que, infe-
lizmente, não tem muita tradição demo-
crática�, reitera. Segundo ele, a democra-
cia brasileira passou no teste, deu uma de-
monstração de maturidade e de coragem
política ao fazer uma mudança desse por-
te pelo voto. O povo não se assustou com
o passado de esquerda, com a ruptura
social da nova elite política que chega ao
poder. �Não se assustou nem com as
ameaças que foram levantadas durante o
processo eleitoral, como a possibilidade de
�argentinização� e de fuga de capitais. Nada
disso assustou o eleitor brasileiro, que vo-
tou com extrema coragem�, insiste.

Ricardo Guedes faz coro ao avaliar o
significado da vitória de Lula: �É um final de
paradigma, o esgotamento do paradigma
anterior. A direita brasileira entrou em pro-
cesso de briga autofágica, com muitos gru-
pos lutando por um número limitado de
cargos�, sentencia.
Terceira via � De acordo com Ricardo
Guedes, as eleições para presidente foram
caracterizadas por alguns movimentos. Até
certa altura do processo eleitoral, parte
significativa do eleitorado teria procurado

uma terceira via como opção ao governo
e ao PT. Foi o caso da candidatura de
Roseana Sarney, do segundo semestre de
2001 até o episódio Lunus. Logo depois,
isso começou a se manifestar em pesqui-
sas de opinião e poderia ter fortalecido
Itamar Franco, mas o impedimento de sua
candidatura pelo próprio PMDB abortou
essa possibilidade. Mais tarde, a busca da
terceira via manifestou-se com Ciro Gomes,
mas o candidato caiu nas intenções de voto
em função dos episódios da campanha. E,
nos últimos 15 dias do processo eleitoral
de 1º turno, segundo o dirigente do
Sensus, isso começou a fortalecer  tam-
bém a candidatura de Anthony Garotinho.
�Acredito que, se houvesse mais duas se-
manas de campanha de 1º turno, prova-
velmente teríamos tido um 2º turno entre
Lula e Garotinho�, avalia.
Centro-esquerda � O segundo movi-
mento importante no processo eleitoral,
na análise de Ricardo Guedes, foi a busca
do PT por uma aliança ao centro, concreti-
zada com a escolha do mineiro José
Alencar, do PL, para vice. �Esse é um pon-
to fundamental porque nós sabemos, por
estudos da Universidade de Chicago, que

um partido de esquerda, para chegar ao
poder eleitoralmente, tem que abrir mão
da representação de apenas um grupo
social, da classe de trabalhadores�, ensi-
na. Isso porque o número de trabalhado-
res manuais, como tratados pela literatu-
ra marxista, cresceu até 1925 e, a partir
daí, estabilizou-se em 25% da população
economicamente ativa de todos os países
estudados por aquela universidade: Sué-
cia, Alemanha, França, Inglaterra, Estados
Unidos, Itália, Chile e Brasil. Assim, é uma
questão de aritmética: para fazer 50% mais
um, desde que o 2o turno foi inventado na
Suécia em 1920, a esquerda tem que fa-
zer acordo com o centro.
Resultado � Lula foi eleito para ser o
37º presidente do Brasil com 52.793.364
votos, 61,3% dos votos válidos, contra
33.370.739 votos de José Serra (38,7%).
Houve, ainda, 1,7 milhão de votos brancos
(1,9%) e 3,7 milhões de nulos (4,1%). Não
compareceram para votar no 2º turno
23,6 milhões de eleitores, 20,5% do elei-
torado. Em Minas, onde Lula teve maioria
absoluta já no 1º turno (53,0%), a vanta-
gem do petista foi maior do que na média
nacional: 66,5% contra 33,5 % de Serra.

Jairo Perez
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Uma nova geração
no Palácio da

Liberdade

No plano estadual, Aécio Neves, do
PSDB, tendo como vice o presidente do
PFL mineiro, Clésio Andrade, ganhou as
eleições no 1° turno com 5.282.043 vo-
tos, 57,7% do total. Em segundo lugar, fi-
cou Nilmário Miranda, do PT, com
2.813.857 votos (30,7%) e, em terceiro,
Newton Cardoso, do PMDB, com 612.732
votos (6,7%). Margarida Vieira, do PSB, em
quarto lugar, teve 418.803 votos (4,6%)
e os candidatos do PSTU, PCO e PSDC,
somados, atingiram apenas 0,34%. �Tra-
balho há muitos anos com pesquisa de
opinião e essa foi uma das eleições mais
fáceis de se prever. O Aécio acabou fican-
do até um pouco aquém do que poderia
ter sido, em função do ótimo desempenho,
nos últimos dias, da candidatura do
Nilmário, puxada pelo tamanho da candi-
datura do Lula�, revela Marcos Coimbra.
Mudança � Para o presidente do Vox
Populi, na eleição estadual também houve
um componente forte de mudança, mas

dessa vez marcado mais pelo aspecto de
geração que pelo aspecto de classe. Ele
diz que a vitória de Lula é uma mudança de
classe. O País tem hoje uma elite
governante com um recrutamento, uma
formação e um histórico sem preceden-
tes em sua trajetória política. �Temos um
presidente que foi líder sindical, um homem
do povo, temos vários ministros com essa
mesma trajetória. Então, a formação so-
ciológica dessa elite é completamente di-
ferente. Sempre fomos governados por
uma elite de classe média, média alta, ri-
cos, pessoas que foram até o 3º grau, mo-
raram fora, falam línguas estrangeiras, etc.
Agora temos outra elite política. Para go-
vernador, a mudança foi diferente. O Aécio
não é um homem que tem uma outra his-
tória, como Lula, mas é de uma geração
diferente. É também uma ruptura, mas
uma ruptura diferente. Ela não se dá no
plano sociológico, mas é muito nítida na
questão de geração. É, de certa forma, um

Leonardo Lara
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Dos 12.680.584 eleitores mineiros,

1.646.041, cerca de 13%, estão con-

centrados em Belo Horizonte. Os ho-

mens são maioria até a faixa de 34 anos;

acima dessa idade, predominam as

mulheres. No total, o número de eleito-

ras supera em 136.408 o número de

eleitores no Estado.

Por faixa etária, o eleitorado distri-

bui-se da seguinte forma: 16 anos,

0,48%; 17 anos, 1,14%; 18 a 24 anos,

18,74%; 25 a 34 anos, 23,69%; 35 a

44 anos, 21,28%; 45 a 59 anos, 20,69%;

60 a 69 anos, 7,82%; e com mais de

69 anos, 6,12%. Vale registrar que, na

eleição anterior, em 1998, o número

de jovens de 16 anos que se alistaram

para votar foi ligeiramente maior que

em 2002.

Se o critério for o número de eleito-

res dos municípios, constata-se que as

37 maiores cidades, com mais de 50

mil eleitores, concentram 44,78% do

eleitorado. Os dados revelam que as

382 localidades com menos de 5 mil

eleitores reúnem 10,13% do eleitora-

do; as 220 que têm entre 5 mil e 10 mil

respondem por 12,02%; os 214 muni-

cípios que têm de 10 mil a 50 mil so-

mam 33,07% do eleitorado; outros 24

situados na faixa de 50 mil a 100 mil

eleitores representam 12,81%; e os 13

municípios acima de 100 mil são res-

ponsáveis por 31,97% dos eleitores.

novo líder que tem muito da tradição, mas
que é uma espécie de modernização des-
sa tradição�, avalia.

Carlos Ranulfo endossa essa análise.
�Eu acho que, na eleição em Minas, o corte
foi entre o novo e o velho. A disputa acon-
teceu entre uma liderança nova, uma pers-
pectiva nova na política mineira, personifi-
cada no Aécio Neves, contra uma velha
alternativa, que era o Newton Cardoso. O
Nilmário correu por fora. Na verdade, só
no fim é que ele apareceu. Se tivesse corri-
do desde o princípio, aí sim, poderia ter
havido uma outra polarização, mas ele che-
gou muito tarde�, afirma.

Para Ricardo Guedes, o eleitor não viu
incoerência em votar em Lula e Aécio, por-
que percebeu que a raia política nacional é
diferente da raia estadual. �O eleitor fez
essa chapa sem nenhum problema, a
exemplo do que aconteceu em vários es-
tados�. Na opinião do diretor do Sensus,
Aécio Neves tem um perfil próprio, distinto
do tucanato natural. �Ele tem muitas ca-
racterísticas do PMDB. E terá um papel
fundamental no jogo político. Dos governa-
dores do PSDB, é disparadamente o mais
importante. Alckmin, de São Paulo, é uma
casualidade política, não tem expressão
nacional. Do Aécio, espero uma postura
mais conciliatória em relação ao governo
Lula�, conclui.
Itamar Franco � Na disputa pelo Palá-
cio da Liberdade, ganhou a situação ou a
oposição? A pergunta não é muito simples
de ser respondida. Venceu o candidato
apoiado pelo governador Itamar Franco,

mas, ao mesmo tempo, o partido que mais
lhe fez oposição durante os quatro anos
de mandato. Para Ranulfo, no plano esta-
dual havia uma avaliação positiva do eleito-
rado sobre o governo Itamar Franco. Como
ele não conseguiu se viabilizar como candi-
dato, acabou tendo um papel importante
na sucessão, abrindo as portas para Aécio
Neves. �Ele fez uma alquimia. Vinculou a
continuidade de seu governo com a mu-
dança nacional, ao apoiar Lula e Aécio. Foi
uma jogada interessante do ponto de vis-
ta político. Antes, foi derrotado. Queria ser
presidente, não foi. Depois, não pôde ser
governador. Finalmente, acabou juntando
o desejo de mudança nacional com o de-
sejo de continuidade no plano estadual,
embora personificado num candidato de
um partido que era oposição. Ele passou
por cima dos partidos e foi personagem-
chave na eleição em Minas�, analisa.

Ricardo Guedes concorda. �Ao deixar
Newton Cardoso e apoiar Aécio, da forma
como aconteceu, Itamar viabilizou uma
coligação que foi de Francelino Pereira a
Hélio Garcia, passando por ele próprio.
Uma coligação de forças que tradicional-
mente se colocavam como opostas�, de-
clara. Marcos Coimbra também acredita
que Itamar Franco foi peça-chave na dis-
puta: �Ele permitiu que Aécio Neves conso-
lidasse, na prática, uma imagem de lide-
rança capaz de articular, congregar, so-
mar pessoas diferentes. De juntar antigos
adversários e desafetos. Isso é uma quali-
dade muito valorizada na nossa cultura
política�.

Perfil do eleitorado
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A nova Assembléia
Legislativa

Dos 77 deputados da 14ª Legislatura
(1999/2003), 72 concorreram à reelei-
ção. Álvaro Antônio (PSB) não foi candida-
to e 4 disputaram uma vaga na Câmara
dos Deputados. Desses, 3 foram eleitos:
Anderson Adauto (PL), Ivo José (PT) e João
Paulo (PL). Geraldo Rezende ficou na su-
plência do PMDB. Dos 72 que disputaram,
41 foram reconduzidos à Assembléia e 31
não se reelegeram. Entre os 36 novos elei-
tos, cinco são ex-deputados estaduais:

Bonifácio Mourão (PMDB),
Leonídio Bouças (PST), Ma-
ria Tereza Lara (PT),
Roberto Carvalho (PT) e Se-
bastião Helvécio (PDT).

O PT surge como a mai-
or bancada da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais,
com 15 deputados, segui-
do pelo PSDB, com 11, e
pelo PMDB, com 9.

Esse foi o quadro parti-
dário desenhado pelas ur-
nas, mas a tradição política
ensina que possivelmente,

antes mesmo da posse dos eleitos ou ime-
diatamente depois, a composição da 15ª
Legislatura será diferente. Durante a 13ª
Legislatura, 38 dos 77 deputados esta-
duais mudaram de legenda. Na 14ª
Legislatura, 30 parlamentares trocaram
de partido, alguns por mais de uma vez.
Perfil � A média de idade dos parlamen-
tares no início da nova legislatura é de 45,8
anos, sendo que 5 têm menos de 30 anos,
19 estão abaixo dos 40 e 6 têm idade su-
perior a 60 anos. Por atividade profissio-
nal, as maiores bancadas são as de em-
presários e de médicos, com 14 represen-
tantes cada, seguidas pela de advogados,
com 10. Seis deputados são pastores,
padres e líderes religiosos; 4 têm como
principal atividade a de produtor rural; ou-
tros 4 são professores; e 3 são engenhei-
ros. Há ainda, entre os eleitos, 2 econo-
mistas, 2 servidores públicos e 2 aposen-
tados; e 16 têm outras profissões. Entre
os 36 novos parlamentares, além dos 5
que já haviam sido deputados estaduais
anteriormente, a maioria já exerceu man-
dato político de vereador ou prefeito.

O deputado Agostinho Patrús (PTB), ex-
presidente da Assembléia  (1995/96),
eleito para o sexto mandato consecutivo,
é o mais antigo no Parlamento mineiro.
Entre os veteranos, 17 estarão no tercei-
ro mandato; 11 no segundo; 9 no quarto e
2 no quinto. O deputado João Leite (PSB)
foi, pela segunda vez consecutiva, o cam-
peão das urnas, com 132 mil votos.
Votação � Uma mudança substancial
com relação à 14ª Legislatura: aumentou,

Quadro partidário

Partido 1999/2003 Dez/2002 2003/2007

PSDB 15 9 11
PMDB 9 13 9
PFL 7 7 5
PPB 7 6 6
PT 5 6 15
PL 3 10 7
PTB 6 9 6
PDT 8 6 5
PSB 5 5 3
PSD 4 2 2
PMN 3 1 �
PPS 2 3 2
PSN 1 � �
PSC 1 � �
PRTB � � 2
PST � � 2
PV � � 1
PCdoB � � 1

Marcelo Metzker
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e muito, a média de votos dos eleitos. A
Assembléia de Minas passou a ser uma
Assembléia de deputados �bons de voto�,
como se diz no dia-a-dia da política. Em
1998, apenas 2 deputados tiveram mais
de 70 mil votos e só 11 chegaram ao
Legislativo com mais de 50 mil. Em 2002,
12 superaram a marca de 70 mil votos e
quase dois terços, ou seja, 45 deputados,
foram eleitos com mais de 50 mil. Se na
eleição anterior 25 conseguiram se ele-
ger com menos de 30 mil votos, agora fo-
ram apenas 4. A média de votos dos 77
eleitos em 1998 foi de 38 mil votos; em
2002, passou para 54 mil.

Marcos Coimbra, do Vox Populi, não
considera grande a renovação na Assem-
bléia. Para ele, um fator que ajuda a expli-
car a elevação no índice em relação a plei-
tos anteriores foi a �onda Lula�, que, prin-
cipalmente nas grandes cidades, fez cres-
cer a votação em candidatos do PT e am-
pliou a bancada do partido. �Entre os de-
putados que não se reelegeram, percebi
que foi mais nítida a não-reeleição em al-
gumas candidaturas não-petistas de base
mais urbana, mais metropolitana. Os de-
putados de regiões eleitorais mais tra-
dicionais reelegeram-se com mais facili-
dade�, argumenta. Já o cientista político
Ricardo Guedes avalia que, além disso, a
campanha negativa de parte da mídia
contra a Assembléia foi fundamental na
renovação. O professor Carlos Ranulfo, do
DCP/UFMG, não acha que denúncias da
imprensa tenham tido papel decisivo.
Para ele, o eleitorado levou em conta ou-

tras variáveis, como o próprio desempe-
nho dos mandatos. �Dos 36 novos depu-
tados, 11 são do PT, o que mostra que o
efeito Lula foi mais importante na renova-
ção�, exemplifica.
Recado para o Legislativo � Para
Carlos Ranulfo, as urnas também sinaliza-
ram dois recados para o Legislativo minei-
ro. �A sociedade está mais atenta com re-
lação à Assembléia, mais exigente, mais

Partido majoritário
Municípios

Partido
majoritário Número

de votos
% de votos

em relação aos votantes

Até 5.000 eleitores
382 municípios

(1.284.473 eleitores)
PSDB 153.741 16,53%

5.001 a 10.000 eleitores
220 municípios

(1.524.070 eleitores)
PSDB 189.726 17,54%

10.001 a 50.000 eleitores
214 municípios

(4.193.696 eleitores)
PT 506.347 16,50%

50.001 a 100.000 eleitores
24 municípios

(1.624.583 eleitores)
PT 310.466 24,18%

Acima de 100.000 eleitores
13 municípios

(4.053.762 eleitores)
PT 791.470 24,74%

Região de planejamento Número de municípios Eleitorado

Central 158 4.385.578
Mata 142 1.494.344
Sul De Minas 155 1.699.891
Triângulo 35 918.684
Alto Paranaíba 31 424.102
Centro-Oeste 56 718.793
Noroeste 19 236.740
Norte 89 1.007.249
Jequitinhonha/Mucuri 66 678.299
Rio Doce 102 1.116.904
Total 853 12.680.584

Tabela 1

Minas Gerais � Eleições 2002
Distribuição do eleitorado
(por região de planejamento)

Tabela 2

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado estadual
Partido majoritário por faixa de eleitorado

(por agrupamento de municípios)

vigilante. Esse é um recado. O outro diz res-
peito à relação entre a Assembléia e o go-
verno. Aécio teve 58% dos votos, mas o
PSDB só elegeu 11 deputados. O fato de o
governador ter uma oposição mais forte é
bom para a Assembléia. Um Legislativo
muito subserviente ao Executivo não é um
bom Legislativo�, explica, apostando que a
nova legislatura tende a ser melhor que a
anterior.
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A força dos
partidos nas

regiões

Dos grandes partidos, só PSDB e PPB
tiveram votação menor que em 1998 para
deputado estadual, em números absolu-
tos. O primeiro perdeu cerca de 150 mil
votos; o segundo, 80 mil. As maiores que-
das aconteceram na Região Central e na
Zona da Mata. Já para deputado federal,
comparando-se 2002 com 1998, perde-
ram o PSDB (menos 340 mil votos), o PTB
(89 mil) e o PMDB (51 mil).

O PT cresceu em todas as regiões, fi-
cando como partido majoritário nas Regi-
ões Central, da Zona da Mata e do Vale do
Rio Doce, antes dominadas pelo PSDB. Em
outras cinco regiões, o PT aparece em
segundo lugar, mas o partido deixou a de-
sejar no Norte, onde foi a sexta legenda,
atrás do PSDB, PMDB, PPB, PDT e PTB.

O PSDB, que na eleição anterior ganhou
em sete regiões, manteve-se na frente em
três � Centro-Oeste, Norte e dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri � e tomou o pri-
meiro lugar do PMDB no Triângulo Minei-
ro, onde registrou seu maior crescimento.
A Região Sul, segunda maior em popula-
ção, continua a ser o calcanhar-de-aquiles
dos tucanos: do quarto lugar na eleição pas-
sada, caíram para o oitavo, em 2002. A
falta de candidatos competitivos na região
faz dela a única em que os votos na legenda
do PSDB superam os votos nominais.

O PFL foi o campeão de votos no Alto
Paranaíba, onde o PSDB ganhou em 1998,
e manteve o status de maior partido no
Sul de Minas, onde obteve um terço de
sua votação total no Estado. Quem tam-
bém se destacou no Sul foi o PPB, que teve

30% de seus votos para deputado esta-
dual na região. Já o PTB teve 34% de seus
votos na Região Central, onde registrou
crescimento expressivo, e 22% no Sul. No
entanto, perdeu força no Centro-Oeste,
onde em 1998 quase empatou com o
PSDB como legenda mais forte na disputa
para a Assembléia.

Finalmente, restou ao PMDB manter a
condição de majoritário no Noroeste de
Minas, com 28% dos votos válidos, maior
percentual de um partido numa região. Os
peemedebistas, apesar do desempenho
pífio de seu candidato ao governo, amplia-
ram em 17% a votação para deputado es-
tadual em relação a 1998 e continuam for-
tes no Legislativo, com a terceira maior ban-
cada � um caso típico do chamado �voto
camarão� (tabela 9, nas págs. 22 e 23).
Região Central � Com 158 municípios
e 4,4 milhões de eleitores, a macrorregião
Central concentra 35% do eleitorado do
Estado e sempre elegeu a maior bancada
regional na Assembléia. Em 2002, 19 dos
20 candidatos mais votados na região fo-
ram eleitos. A Região Metropolitana de
Belo Horizonte, especificamente, continu-
ará bem representada na 15a Legislatura.
Nada menos que 32 deputados eleitos têm
Belo Horizonte como um dos 3 municípios
em que obtiveram maior número de vo-
tos, sendo que, para 15, a Capital foi o prin-
cipal colégio eleitoral. Para 12 deputados,
todos os 3 municípios de maior votação
estão na Região Metropolitana. Contagem
é um dos 3 maiores colégios eleitorais para
16 deputados; e Betim, para 6.
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Partidos Central Mata Sul Triângulo Alto
Paranaíba

Centro-
Oeste

Noroeste Norte
Jequiti-

nhonha/
Mucuri

Rio Doce Total

PT 791.839 224.668 198.522 163.793 46.591 63.905 34.864 50.763 66.842 196.429 1.838.216
PSDB 320.231 109.965 76.630 164.796 51.660 121.457 21.744 172.044 90.680 86.262 1.215.469
PMDB 346.064 118.393 139.310 35.241 27.883 51.840 48.701 106.167 51.479 149.332 1.074.410
PFL 122.079 185.353 270.714 39.522 53.594 32.699 14.387 28.695 37.558 48.727 833.328
PL 344.952 71.456 79.214 66.101 9.167 54.241 2.934 47.527 40.552 83.531 799.675
PTB 238.425 75.457 151.982 60.910 27.212 21.505 2.782 60.994 18.608 36.061 693.936
PDT 217.564 121.134 89.827 14.974 23.124 35.058 3.309 78.082 42.236 61.005 686.313
PPB 138.383 65.447 145.460 6.655 2.279 32.166 704 82.797 7.408 12.449 493.748
PSB 214.738 37.020 27.293 37.125 11.470 23.030 3.155 18.996 9.468 57.822 440.117
PPS 103.803 29.148 12.564 31.489 5.214 48.742 1.002 25.913 35.253 12.101 305.229
PST 108.272 15.560 16.545 52.244 33.874 20.758 23.847 6.477 5.444 16.276 299.297
PRTB 93.188 31.949 31.661 14.366 20.090 30.016 9.792 1.358 5.841 9.674 247.935
PSD 108.362 11.200 8.894 1.350 605 5.771 540 2.273 8.820 3.018 150.833
PV 60.027 2.892 14.811 1.052 1.989 2.842 1.862 1.175 907 2.619 90.176
PC do B 56.473 6.262 2.857 982 218 1.174 139 7.321 975 1.496 77.897
PMN (*) 44.256 19.711 11.959 25.145 6.633 8.595 965 2.586 1.873 2.236 123.959
PTN (*) 15.695 4.710 626 293 154 552 45 2.460 2.226 13.785 40.546
PHS (*) 19.738 1.543 12.038 560 238 801 139 974 990 1.599 38.620
PGT (*) 18.963 1.355 363 248 808 377 46 465 460 495 23.580
PRP (*) 9.795 2.406 1.332 636 223 581 149 1.230 1.579 1.286 19.217
PSTU  (*) 8.077 2.016 2.801 1.155 980 1.107 191 534 346 1.009 18.216
PSC  (*) 4.666 1.106 4.549 1.257 212 625 414 817 302 365 14.313
PTC  (*) 1.610 1.195 576 140 126 239 235 652 562 2.796 8.131
PSL  (*) 4.554 496 415 422 148 176 98 713 425 502 7.949
PCO  (*) 4.756 410 427 186 118 189 33 250 226 214 6.809
PAN  (*) 2.508 568 400 90 132 207 51 291 1.101 706 6.054
PT do B  (*) 3.831 174 295 55 64 434 58 162 208 180 5.461
PSDC  (*) 3.640 143 148 47 72 52 22 130 109 114 4.477
PCB  (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSN  (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRN  (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONA  (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.406.489 1.141.737 1.302.213 720.834 324.878 559.139 172.208 701.846 432.478 802.089 9.563.911

(*) Partidos sem representação na Assembléia Legislativa

Tabela 3

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado estadual
Votos por partido

(por região de planejamento)



REVISTA DO LEGISLATIVO14

Influência das
coligações

Plenamente aceitas nas eleições ma-
joritárias para presidente, governador e
prefeito, as coligações em eleições parla-
mentares costumam ser criticadas. Entre
as democracias tradicionais, são permiti-
das apenas em Israel, na Suíça e na Noru-
ega, mesmo assim em um sistema dife-
rente, em que as cadeiras conquistadas

por uma coligação são distribuídas propor-
cionalmente à votação de cada legenda
que a compõe. No Brasil, além de a legisla-
ção permitir alianças diferentes nas dispu-
tas para a Câmara dos Deputados e As-
sembléia, o que confunde o eleitor, a coli-
gação funciona como se fosse um partido
só, o que freqüentemente gera distorções
na expressão da vontade do eleitor.

O resultado das urnas na disputa para
a Assembléia mostra que, em 2002, as
distorções, apesar de não terem sido gran-
des como em outros pleitos, existiram. Ao
contrário do que o PT mineiro temia, a co-
ligação com o PL não trouxe prejuízo para
o partido. Na crista da �onda Lula�, acabou
elegendo a maior bancada, de 15 deputa-
dos, mesmo número que teria se não hou-
vesse a coligação, imposta após interven-
ção da executiva nacional no diretório es-
tadual, que resistia à aliança. Quem aca-
bou no lucro com a aliança PT-PL-PCdoB
foram os comunistas, que tiveram quase
78 mil votos, abaixo do quociente eleitoral
de 124 mil, mas, pela primeira vez, conse-
guiram uma cadeira no Palácio da Inconfi-
dência (tabela 4, na pág. 16).

A mesma sorte não teve o PFL, coliga-
do com PSDB, PPB, PSL e PAN, que teve
votos suficientes para eleger 7 parlamen-
tares, mas acabou com uma bancada de
5. No caso, perdeu para o PPB, que teve
340 mil votos a menos que o PFL e elegeu
uma bancada maior, de 6 deputados.

A exemplo do PCdoB, o PV, também
abaixo do quociente, com 90 mil votos,
beneficiou-se da companhia do PRTB, PTN

Renovação na Assembléia
Com 41 deputados reeleitos e 36

novos parlamentares, o Legislativo mi-

neiro apresentou um índice de renova-

ção de 47%, percentual menor que o

de outras casas legislativas. No Sena-

do, por exemplo, apenas 15 dos 54

senadores que iniciam o mandato em

2003 foram reeleitos, o que represen-

ta uma renovação de 72% nos dois

terços das cadeiras do Senado que

estavam em disputa. Logo abaixo, vêm

as Assembléias Legislativas de Goiás

(71%) e Espírito Santo (67%). No Distri-

to Federal, a renovação foi de 63%. Ain-

da com índices de renovação maiores

que em Minas, aparecem as Assem-

bléias de Pernambuco (55%), do Rio

de Janeiro (54%), de Tocantins (50%),

do Ceará (48%) e do Maranhão (48%).

São Paulo, maior colégio eleitoral do

País, renovou sua Assembléia em 45%,

e o Paraná, em 44%.

A Câmara dos Deputados, maior

casa legislativa do País, teve uma reno-

vação de 42%, com 299 reeleitos en-

tre os 513 deputados federais. A reno-

vação da bancada de Minas foi de 34%,

com 18 parlamentares novos entre os

53 deputados federais mineiros. Entre

os estados com índice de renovação con-

siderado pequeno, estão as Assembléi-

as do Rio Grande do Sul (38%), de Santa

Catarina (37%), do Mato Grosso do Sul

(37%), do Rio Grande do Norte (33%),

do Piauí (30%) e do Amazonas (29%).

Comparando-se com as eleições de

1994 e 1998, no entanto, a renova-

ção na Assembléia mineira aumentou,

quebrando uma tendência decrescen-

te que começou após 1986, quando

aconteceu o recorde de 64% de mu-

dança, com 49 novos parlamentares.

Em 1990, foram 45 novos, com 58%

de renovação. Em 1994, o índice foi de

43%, com 33 estreantes. Em 1998,

esse número caiu para 38%, com 29

novos deputados. Naquele ano, 67

deputados disputaram a reeleição e 20

foram derrotados. Em 2002, 72 dispu-

taram e 31 perderam.
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e PHS para eleger um deputado. Outro
partido que lucrou com a sua coligação foi
o PSD, que obteve 150 mil votos e elegeu
2 parlamentares, favorecido pela aliança
com PST, PSC, PSDC, PRP e PTdoB.

O PMDB, PTB, PDT, PSB e PPS não se
coligaram e fizeram bancadas correspon-
dentes à força real que mostraram nas
urnas. Finalmente, quem não teve sorte
foi o PMN, que não se coligou com ninguém
e ficou com menos de 300 votos abaixo do
quociente. Assim, mesmo obtendo 46 mil
votos a mais que o PCdoB e 34 mil a mais
que o PV, que elegeram 1 deputado cada,
e 27 mil a menos que o PSD, que elegeu 2,
o PMN ficou de fora da 15ª Legislatura.

Para deputado estadual, a coligação
PT-PL-PCdoB teve 44% de seus votos na
Região Central e seu melhor desempenho
aconteceu na Região Central e no Vale do
Rio Doce, onde conquistou 32% dos vo-
tantes. O pior desempenho ocorreu no
Norte, onde os três partidos receberam
os votos de apenas 14% dos eleitores que
compareceram às urnas naquela região.

Já o inverso aconteceu com a coliga-
ção PSDB-PFL-PPB-PSL-PAN, que se saiu
melhor no Norte, com o apoio de 37% dos
votantes da região, e teve menor aceita-
ção na Região Central e no Vale do Rio
Doce, com 16% e 17%, respectivamente.

A coligação PV-PTN-PRTB-PHS teve
70% de seus votos em apenas três regi-
ões: Central, Zona da Mata e Sul. Na coliga-
ção PST-PSC-PSDC-PSD-PRP-PTdoB, 67%
dos votos  foram dados na Região Central,
no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba.

Em 2002, pela primeira vez, o PT tornou-se o parti-
do majoritário nas eleições para a Assembléia
Legislativa, desbancando a posição do PSDB no pleito
de 1998. Com mais de 1,8 milhão de votos nominais e
de legenda, o partido alcançou 19,2% dos votos válidos
para deputado estadual e elegeu uma inédita bancada
de 15 parlamentares, que promete dar muito trabalho
para o governador eleito Aécio Neves.

A vitória petista foi incontestável. Entre os dez maio-
res partidos, só o PT e PL registraram crescimento em
todas as regiões do Estado. Em três delas, foi o partido
majoritário: Região Central, Zona da Mata e Vale do Rio
Doce. Em outras cinco, sagrou-se como segunda maior
força: Sul, Triângulo Mineiro, Centro-Oeste, Noroeste e
Vales do Jequitinhonha e Mucuri. No Alto Paranaíba, o
PT foi o terceiro mais votado. Apenas no Norte de Mi-
nas, onde nunca conseguiu ter expressão política, o par-
tido continuou a dever, terminando em sexto lugar, com
apenas 7,2% dos votos válidos, apesar de ter pulado de
15 mil votos em 1998 para 50 mil em 2002.

O resultado das eleições mostra que a força do par-
tido concentra-se, sobretudo, nas cidades maiores. No
conjunto dos 251 municípios com mais de 10 mil elei-
tores, o PT foi o partido majoritário, tanto na disputa
para a Assembléia quanto para a Câmara dos Deputa-
dos. Nessa faixa do eleitorado, o PT obteve 87,5% dos
seus votos para deputado estadual. Ao mesmo tempo,
o PSDB virou o partido dos grotões, sendo majoritário
no conjunto dos 602 municípios com menos de 10 mil
eleitores, onde obteve 34,1% dos votos válidos.

PT cresce e PSDB vence
nos pequenos centros
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Partidos Central Mata Sul Triângulo
Alto

Paranaíba Centro-Oeste Noroeste Norte
Jequitinhonha/

Mucuri Rio Doce Total

PST-PSC-PSDC-PSD-PRP-PT do B 238.566 30.589 31.763 55.589 35.050 28.221 25.030 11.089 16.462 21.239 493.598
PST 108.272 15.560 16.545 52.244 33.874 20.758 23.847 6.477 5.444 16.276 299.297
PSC 4.666 1.106 4.549 1.257 212 625 414 817 302 365 14.313
PSDC 3.640 143 148 47 72 52 22 130 109 114 4.477
PSD 108.362 11.200 8.894 1.350 605 5.771 540 2.273 8.820 3.018 150.833
PRP 9.795 2.406 1.332 636 223 581 149 1.230 1.579 1.286 19.217
PT do B 3.831 174 295 55 64 434 58 162 208 180 5.461

PDT-PPS 321.367 150.282 102.391 46.463 28.338 83.800 4.311 103.995 77.489 73.106 991.542
PDT 217.564 121.134 89.827 14.974 23.124 35.058 3.309 78.082 42.236 61.005 686.313
PPS 103.803 29.148 12.564 31.489 5.214 48.742 1.002 25.913 35.253 12.101 305.229

PSDB-PFL-PPB-PSL-PAN 587.755 361.829 493.619 211.485 107.813 186.705 36.984 284.540 137.172 148.646 2.556.54
PSDB 320.231 109.965 76.630 164.796 51.660 121.457 21.744 172.044 90.680 86.262 1.215.46
PFL 122.079 185.353 270.714 39.522 53.594 32.699 14.387 28.695 37.558 48.727 833.328
PPB 138.383 65.447 145.460 6.655 2.279 32.166 704 82.797 7.408 12.449 493.748
PSL 4.554 496 415 422 148 176 98 713 425 502 7.949
PAN 2.508 568 400 90 132 207 51 291 1.101 706 6.054

PT-PC DO B-PL 1.193.264 302.386 280.593 230.876 55.976 119.320 37.937 105.611 108.369 281.456 2.715.78
PT 791.839 224.668 198.522 163.793 46.591 63.905 34.864 50.763 66.842 196.429 1.838.21
PC do B 56.473 6.262 2.857 982 218 1.174 139 7.321 975 1.496 77.897
PL 344.952 71.456 79.214 66.101 9.167 54.241 2.934 47.527 40.552 83.531 799.675

PV-PTN-PRTB-PHS 188.648 41.094 59.136 16.271 22.471 34.211 11.838 5.967 9.964 27.677 417.277
PV 60.027 2.892 14.811 1.052 1.989 2.842 1.862 1.175 907 2.619 90.176
PTN 15.695 4.710 626 293 154 552 45 2.460 2.226 13.785 40.546
PRTB 93.188 31.949 31.661 14.366 20.090 30.016 9.792 1.358 5.841 9.674 247.935
PHS 19.738 1.543 12.038 560 238 801 139 974 990 1.599 38.620

Partidos que não se coligaram 876.889 255.557 334.711 160.150 75.230 106.882 56.108 190.644 83.022 249.965 2.389.15
PMDB 346.064 118.393 139.310 35.241 27.883 51.840 48.701 106.167 51.479 149.332 1.074.41
PSB 214.738 37.020 27.293 37.125 11.470 23.030 3.155 18.996 9.468 57.822 440.117
PTB 238.425 75.457 151.982 60.910 27.212 21.505 2.782 60.994 18.608 36.061 693.936
PSTU 8.077 2.016 2.801 1.155 980 1.107 191 534 346 1.009 18.216
PGT 18.963 1.355 363 248 808 377 46 465 460 495 23.580
PCO 4.756 410 427 186 118 189 33 250 226 214 6.809
PTC 1.610 1.195 576 140 126 239 235 652 562 2.796 8.131
PMN 44.256 19.711 11.959 25.145 6.633 8.595 965 2.586 1.873 2.236 123.959
PCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.406.489 1.141.737 1.302.213 720.834 324.878 559.139 172.208 701.846 432.478 802.089 9.563.91

Tabela 4

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado estadual
Votos obtidos por coligação e partido

(por região de planejamento)
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Tabela 5

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado estadual
(por região de planejamento)

Região de
planejamento

Eleitorado
(A)

Abstenção
(B)

Votantes
(C=A-B)

Branco
(D)

Nulo
(E)

Votos válidos
(F=C-D-E)

Central 4.385.578 612.960 13,98% 3.772.618 86,02% 217.159 5,76% 148.970 3,95% 3.406.489 90,30%

Mata 1.494.344 239.419 16,02% 1.254.925 83,98% 64.602 5,15% 48.586 3,87% 1.141.737 90,98%

Sul 1.699.891 255.729 15,04% 1.444.162 84,96% 89.605 6,20% 52.344 3,62% 1.302.213 90,17%

Triângulo 918.684 144.850 15,77% 773.834 84,23% 31.215 4,03% 21.785 2,82% 720.834 93,15%

Alto Paranaíba 424.102 69.317 16,34% 354.785 83,66% 19.582 5,52% 10.325 2,91% 324.878 91,57%

Centro-Oeste 718.793 96.681 13,45% 622.112 86,55% 42.405 6,82% 20.568 3,31% 559.139 89,88%

Noroeste 236.740 50.795 21,46% 185.945 78,54% 8.948 4,81% 4.789 2,58% 172.208 92,61%

Norte 1.007.249 246.203 24,44% 761.046 75,56% 29.870 3,92% 29.130 3,83% 701.846 92,22%

Jequitinhonha/Mucuri 678.299 202.499 29,85% 475.800 70,15% 20.698 4,35% 22.624 4,75% 432.478 90,89%

Rio Doce 1.116.904 247.841 22,19% 869.063 77,81% 38.885 4,47% 28.089 3,23% 802.089 92,29%

Total 12.680.584 2.166.294 17,08% 10.514.290 82,92% 562.969 5,35% 387.210 3,68% 9.563.911 90,96%
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Votos brancos,
nulos e abstenções

Um aspecto instigante dessas eleições
foi o crescimento do número de votos váli-
dos. Em 1994, nada menos que 39% dos
votos para deputado estadual foram bran-
cos ou nulos. Em 1998, os brancos e nu-
los somaram 22%. Esses índices elevados
sempre foram interpretados como sinto-
ma do descontentamento da população
com a classe política. Mas, em 2002, esse
percentual caiu para 9% dos votantes (ta-
bela 5, na pág. 17). Uma das explicações
para a mudança, segundo Marcos
Coimbra, é a urna eletrônica, que torna
mais difícil o erro involuntário.

A abstenção também diminuiu. Em
1998, quase 20% dos eleitores deixaram
de votar para deputado estadual. Em
2002, a abstenção ficou em 17%, caindo
mesmo em números absolutos. Apesar de
o eleitorado ter crescido em 865.401 pes-

soas nesses quatro anos, o número das
que não foram às urnas diminuiu em
186.626 eleitores.

A abstenção foi maior nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, onde chegou
a quase 30%, e Norte (24%). Foi menor
no Centro-Oeste (13%) e na Região Cen-
tral (14%). Para Coimbra, a explicação
para o índice estar acima da média nas
regiões mais pobres talvez esteja, nova-
mente, no voto eletrônico. A urna eletrôni-
ca assustaria o eleitor de menor escolari-
dade, com menos intimidade com a má-
quina. Mas isso é algo a ser verificado, ava-
liando-se as variáveis envolvidas na deter-
minação do comportamento do eleitor. Na
média nacional, observa Coimbra, os esta-
dos em que as cidades são mais afasta-
das e a pobreza é maior têm a abstenção
aumentada.

Votos válidosRegião de
planejamento Votos nominais Legenda

Candidatos
eleitos

Candidatos
não eleitos

Central 2.890.499 84,85% 515.990 15,15% 1.458.655 42,82% 1.431.844 42,03%

Mata 961.711 84,23% 180.026 15,77% 491.860 43,08% 469.851 41,15%

Sul De Minas 1.102.370 84,65% 199.843 15,35% 569.499 43,73% 532.871 40,92%

Triângulo 637.182 88,40% 83.652 11,60% 371.051 51,48% 266.131 36,92%

Alto Paranaíba 281.988 86,80% 42.890 13,20% 68.609 21,12% 213.379 65,68%

Centro-Oeste 481.090 86,04% 78.049 13,96% 256.049 45,79% 225.041 40,25%

Noroeste 146.662 85,17% 25.546 14,83% 56.442 32,78% 90.220 52,39%

Norte 582.141 82,94% 119.705 17,06% 348.739 49,69% 233.402 33,26%

Jequitinhonha 339.425 78,48% 93.053 21,52% 152.563 35,28% 186.862 43,21%

Rio Doce 674.383 84,08% 127.706 15,92% 381.313 47,54% 293.070 36,54%

Total 8.097.451 84,67% 1.466.460 15,33% 4.154.780 43,44% 3.942.671 41,22%

Tabela 6

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado estadual
Distribuição dos votos válidos

(por região de planejamento)
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Voto de legenda e voto nominal

Em 2002, houve um crescimento ex-
pressivo do voto de legenda. Quase 1,5
milhão de eleitores, 14% dos votantes,
optou por escolher apenas o partido de
sua preferência na eleição para deputado
estadual, sem especificar um candidato
(tabela 6, na pág. 18). Para deputado fe-
deral, o número foi um pouco menor: 1,1
milhão de eleitores, 10,5% dos votantes.

À exceção do PSD, todos os partidos
que elegeram deputados estaduais regis-
traram crescimento nos votos de legenda.
O PT, que em 1998 teve menos votos de
legenda que o PSDB, foi quem mais se be-
neficiou desse tipo de opção do eleitor, com
433 mil votos, 24% do total do partido para
a Assembléia (tabela 8, na pág. 21). Em
segundo lugar, ficou o PSDB, com 331 mil,
27% da votação do partido. O PMDB (142
mil) e PFL (115 mil) também obtiveram vo-
tações expressivas na legenda, que repre-
sentaram, respectivamente, 13% e 14%
dos votos para deputado estadual.

O PSDB teve mais votos de legenda (46
mil) do que nominais (31 mil) para deputa-
do estadual, no Sul de Minas. O mesmo
aconteceu com o PPB no Triângulo Minei-
ro, Alto Paranaíba e Noroeste, regiões em
que o desempenho do partido foi muito
fraco. Também o PFL, no Norte de Minas,
teve mais votos na legenda que nominais.

De qualquer modo, o aumento do índi-
ce de votos válidos significa maior interes-
se do eleitor na manifestação de sua von-
tade, maior participação política da popu-
lação. O que também pode ser lido como
um incremento da legitimidade dos man-
datos e um ganho qualitativo para a pró-
pria democracia.

Aproveitamento do voto � Outro fa-
tor que chama a atenção é o índice de apro-
veitamento dos votos. Para deputado es-
tadual, 43,44% dos votos válidos foram
dados a candidatos que se elegeram. Em
relação apenas aos votos nominais, esse
percentual chega a mais da metade dos
votos, 51,31%, o que pode ser considera-
do um índice muito elevado. Na distribui-
ção dos votos válidos por região, constata-
se que o Triângulo Mineiro apresentou
maior proporção de votos em candidatos
que foram eleitos, 51,48%; seguido pelo
Vale do Rio Doce, com 47,54%. No extre-
mo oposto, o Alto Paranaíba, com apenas
21,12%, e o Noroeste, com 32,78%, fo-
ram as regiões em que os eleitores me-
nos votaram em deputados eleitos.

Já na disputa para a Câmara dos De-
putados, o aproveitamento dos votos foi
maior. Uma das explicações para isso, na
opinião de Ricardo Guedes, pode ser o fato
de o número de candidatos a deputado
federal ser menor. Em todo o Estado,
58,61% dos votos válidos foram dados a
candidatos eleitos, número que sobe para
66,21% se considerados apenas os votos
nominais. Para deputado federal, a Zona
da Mata foi a região em que o índice de
votos em candidatos eleitos foi maior:
67,34% dos votos válidos. A seguir vem o
Centro-Oeste, com 65,62%. A única região
em que os votos válidos dados a deputa-
dos federais eleitos ficou abaixo de 50% foi
o Vale do Jequitinhonha, com 49,80%.
Democracia chega à maioridade �
Desde a redemocratização do País, elei-
ção foi o que não faltou. Nos últimos 18
anos, os brasileiros foram às urnas para

um plebiscito e 11 eleições para cargos
executivos e legislativos. Nesse período
houve, ainda, constituintes nos planos fe-
deral e estadual, um impeachment de
presidente da República, a renúncia força-
da de um ex-presidente do Congresso e a
cassação de um ex-presidente da Câma-
ra dos Deputados. Com o fim da ditadura
militar, a política ampliou sua participação
no noticiário. As investigações de algumas
Comissões Parlamentares de Inquérito
(CPIs) são acompanhadas como capítulos
de novela campeã de audiência. Depois de
serem forçados a aprender um pouco de
economia, após sucessivos planos econô-
micos e trocas de moedas, pode-se dizer
que os brasileiros também aprenderam
um pouco de política.

Assim, com a eleição de 2002, a de-
mocracia brasileira chegou à maioridade.
Para alcançar a maturidade, ainda será
preciso um pouco mais de tempo e a
vivência de algumas experiências novas,
como um governo de esquerda e a
inadiável reforma política. Talvez seja hora
de esquecer aquela velha história de que
o brasileiro não sabe votar e de modificar
o dito popular, dizendo que o povo deste
país, além de futebol e samba, entende
também de economia e de política.

Mais uma vez a classe política brasilei-
ra tem o desafio de corresponder ao seu
povo, que, de uma maneira geral, tem-se
mostrado melhor que seus dirigentes. Está
na hora de os dirigentes políticos, em to-
dos os níveis do exercício de funções públi-
cas, corresponderem melhor ao que o
povo deseja. Agindo assim, terão entendi-
do o recado das urnas.
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Municípios até
5.000 eleitores
382 municípios

(1.284.473 eleitores)

Municípios de
 5.001 a 10.000 eleitores

220 municípios
(1.524.070 eleitores)

Municípios de
10.001 a 50.000 eleitores

214 municípios
(4.193.696 eleitores)

Municípios de
50.001 a 100.000 eleitores

24 municípios
(1.624.583 eleitores)

Municípios com mais
de 100.000 eleitores

13 municípios
(4.053.762 eleitores)Partido

Votos
Nominais

Votos na
Legenda

Total por
Partido

Votos
Nominais

Votos na
Legenda

Total por
Partido

Votos
Nominais

Votos na
Legenda

Total por
Partido

Votos
Nominais

Votos na
Legenda

Total por
Partido

Votos
Nominais

Votos na
Legenda

Total por
Partido

PT 69.567 26.231 95.798 98.007 36.128 134.135 383.668 122.679 506.347 254.301 56.165 310.466 599.525 191.945 791.470
PSDB 108.119 45.622 153.741 133.127 56.599 189.726 308.934 127.821 436.755 74.284 29.625 103.909 259.420 71.918 331.338
PMDB 125.107 22.362 147.469 128.324 23.025 151.349 328.338 52.375 380.713 73.680 15.405 89.085 276.559 29.235 305.794
PL 75.663 5.941 81.604 78.045 6.212 84.257 214.775 16.313 231.088 148.727 5.584 154.311 239.348 9.067 248.415
PSB 19.816 3.620 23.436 26.515 4.694 31.209 80.521 13.584 94.105 45.445 5.881 51.326 217.103 22.938 240.041
PTB 80.478 6.604 87.082 85.244 6.840 92.084 216.529 17.539 234.068 69.095 4.002 73.097 199.590 8.015 207.605
PFL 63.723 15.926 79.649 107.753 20.086 127.839 238.129 47.636 285.765 133.903 13.069 146.972 174.238 18.865 193.103
PDT 81.779 12.110 93.889 76.100 13.653 89.753 196.330 29.757 226.087 87.757 8.269 96.026 166.186 14.372 180.558
PPB 65.703 9.467 75.170 58.720 8.693 67.413 176.556 18.388 194.944 32.300 3.280 35.580 111.229 9.412 120.641
PST 10.557 1.301 11.858 18.290 1.928 20.218 99.274 7.709 106.983 45.522 2.985 48.507 100.224 11.507 111.731
PSD 5.452 1.314 6.766 9.363 1.743 11.106 23.633 4.321 27.954 16.508 1.752 18.260 81.813 4.934 86.747
PRTB 20.408 1.087 21.495 18.805 964 19.769 108.127 4.864 112.991 26.749 940 27.689 63.656 2.335 65.991
PPS 24.778 4.185 28.963 24.198 4.896 29.094 97.928 13.262 111.190 68.594 6.601 75.195 49.320 11.467 60.787
PC do B 803 621 1.424 1.280 829 2.109 10.351 2.165 12.516 4.231 720 4.951 53.716 3.181 56.897
PV 3.872 698 4.570 5.980 1.039 7.019 8.871 2.586 11.457 11.738 1.347 13.085 49.658 4.387 54.045
PMN (*) 4.231 679 4.910 7.623 811 8.434 44.066 2.640 46.706 13.879 691 14.570 46.759 2.580 49.339
PTN  (*) 1.421 395 1.816 2.923 443 3.366 5.300 1.107 6.407 3.674 388 4.062 23.600 1.295 24.895
PGT  (*) 486 206 692 585 284 869 2.241 657 2.898 1.593 222 1.815 16.307 999 17.306
PHS  (*) 1.164 916 2.080 2.633 1.202 3.835 9.174 3.285 12.459 3.902 982 4.884 12.946 2.416 15.362
PSTU  (*) 158 1.012 1.170 199 1.192 1.391 1.184 3.413 4.597 696 1.763 2.459 3.048 5.551 8.599
PRP  (*) 530 1.584 2.114 405 1.944 2.349 2.435 3.740 6.175 1.033 579 1.612 5.433 1.534 6.967
PCO  (*) 64 199 263 109 289 398 426 810 1.236 165 361 526 2.837 1.549 4.386
PSC  (*) 177 407 584 316 431 747 5.870 1.982 7.852 540 371 911 3.001 1.218 4.219
PSL  (*) 2 677 679 6 700 706 12 1.816 1.828 8 597 605 240 3.891 4.131
PT do B  (*) 94 243 337 47 259 306 403 694 1.097 54 126 180 3.127 414 3.541
PAN  (*) 93 323 416 170 465 635 418 1.117 1.535 842 407 1.249 1.302 917 2.219
PTC  (*) 660 861 1.521 139 1.037 1.176 788 2.075 2.863 19 498 517 1.191 863 2.054
PSDC  (*) 410 210 620 179 161 340 152 799 951 1.740 197 1.937 263 366 629

Votos
válidos

por faixa
695.748 138.570 834.318 787.078 160.419 947.497 2.180.765 382.455 2.563.220 866.678 106.642 973.320 2.162.114 245.226 2.407.340

 (*) Partidos sem representação na Assembléia Legislativa
Votos válidos
Total geral 7.725.695

Tabela 7

Minas Gerais � Eleição 2002 � Deputado estadual
Distribuição dos votos válidos por partido

(por agrupamento de municípios)
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Tabela 8

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado estadual
Votos de legenda por partido

(por região de planejamento)

Partidos Central Mata Sul Triângulo
Alto

Paranaíba
Centro-
Oeste

Noroeste Norte
Jequiti-

nhonha/
Mucuri

Rio Doce Total

PAN 1.159 405 383 84 118 190 46 266 255 323 3.229

PC do B 3.617 772 705 220 97 276 88 689 553 499 7.516

PCO 1.760 325 297 121 107 111 29 141 174 143 3.208

PDT 20.595 11.082 10.174 2.685 1.671 4.591 953 10.900 7.205 8.305 78.161
PFL 26.002 15.219 23.827 4.333 5.017 9.943 2.838 14.632 6.456 7.315 115.582

PGT 1.048 183 188 149 54 88 20 354 113 171 2.368

PHS 2.889 1.007 1.779 406 165 363 122 501 596 973 8.801

PL 12.504 6.096 5.621 3.895 710 2.307 299 3.156 2.872 5.657 43.117

PMDB 37.456 16.843 19.856 8.121 5.968 7.208 4.115 16.898 8.261 17.676 142.402
PMN 3.091 887 746 608 249 391 72 440 463 454 7.401

PPB 12.822 6.827 7.231 5.115 1.667 1.730 519 7.406 2.037 3.886 49.240
PPS 11.821 5.258 5.521 2.690 1.065 2.189 707 3.991 5.291 1.878 40.411

PRP 2.519 1.212 1.045 370 169 429 132 1.072 1.459 974 9.381

PRTB 3.035 1.083 2.324 772 548 1.052 376 166 275 559 10.190

PSB 21.774 7.285 4.214 2.292 1.035 1.808 564 2.254 1.658 7.833 50.717

PSC 1.305 401 438 310 147 177 387 756 252 236 4.409
PSD 5.581 1.593 1.424 655 380 583 348 865 892 1.743 14.064

PSDB 98.317 40.118 45.880 19.528 10.524 21.215 6.426 30.807 31.760 27.010 331.585

PSDC 931 137 148 47 72 46 22 129 107 94 1.733

PSL 4.304 493 410 418 145 176 98 710 425 502 7.681

PST 13.753 1.894 1.475 1.453 1.159 1.309 759 975 683 1.970 25.430
PSTU 5.460 1.609 2.208 834 278 620 185 493 328 916 12.931

PT 203.793 52.834 52.937 25.924 8.805 18.227 5.293 16.478 16.425 32.432 433.148
PT do B 556 157 255 51 59 87 53 156 205 157 1.736

PTB 12.745 4.461 8.506 1.856 2.224 1.695 699 3.856 3.108 3.850 43.000

PTC 1.233 673 568 136 124 233 210 651 557 949 5.334

PTN 1.156 446 375 245 125 162 33 286 206 594 3.628

PV 4.764 726 1.308 334 208 843 153 677 437 607 10.057
Total 515.990 180.026 199.843 83.652 42.890 78.049 25.546 119.705 93.053 127.706 1.466.460
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Tabela 9

Minas Gerais � Eleições 1998/2002 � Deputado estadual
Votos por partido

(por região de planejamento)

Central Mata Sul de Minas Triângulo Alto Paranaíba
Partidos

1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002
PT 294.273 791.839 68.545 224.668 76.886 198.522 56.206 163.793 16.532 46.591

PSDB 482.458 320.231 162.421 109.965 109.568 76.630 77.172 164.796 71.507 51.660

PMDB 264.895 346.064 132.392 118.393 125.407 139.310 103.909 35.241 49.808 27.883

PFL 104.541 122.079 112.818 185.353 168.018 270.714 57.877 39.522 27.986 53.594

PL 139.504 344.952 19.073 71.456 48.897 79.214 7.528 66.101 8.200 9.167

PTB 137.386 238.425 54.134 75.457 136.126 151.982 47.744 60.910 13.020 27.212

PDT 242.613 217.564 92.525 121.134 18.990 89.827 35.613 14.974 21.629 23.124

PPB 197.403 138.383 106.953 65.447 35.214 145.460 81.852 6.655 7.589 2.279

PSB 156.855 214.738 22.733 37.020 46.970 27.293 25.502 37.125 1.254 11.470

PPS 102.807 103.803 8.701 29.148 22.666 12.564 13.297 31.489 5.332 5.214

PST 36.651 108.272 1.653 15.560 6.145 16.545 610 52.244 169 33.874

PRTB 1.617 93.188 124 31.949 115 31.661 181 14.366 20 20.090

PSD 155.515 108.362 26.076 11.200 58.763 8.894 37.526 1.350 21.288 605

PMN 184.203 44.256 26.226 19.711 18.542 11.959 20.964 25.145 7.122 6.633

PV 21.740 60.027 5.862 2.892 6.380 14.811 751 1.052 258 1.989

PC do B 24.620 56.473 16.999 6.262 1.313 2.857 22.836 982 461 218

PTN 20.217 15.695 6.976 4.710 32.877 626 1.004 293 159 154

PHS 0 19.738 0 1.543 0 12.038 0 560 0 238

PGT 0 18.963 0 1.355 0 363 0 248 0 808

PRP 2.831 9.795 346 2.406 442 1.332 341 636 103 223

PSTU 4.331 8.077 857 2.016 815 2.801 705 1.155 296 980

PSC 40.176 4.666 1.041 1.106 402 4.549 2.997 1.257 359 212

PTC 0 1.610 0 1.195 0 576 0 140 0 126

PSL 1.387 4.554 2.481 496 225 415 3.183 422 60 148

PCO 2.153 4.756 116 410 129 427 59 186 20 118

PAN 15.257 2.508 1.134 568 969 400 538 90 129 132

PT do B 9.091 3.831 283 174 152 295 91 55 102 64

PSDC 0 3.640 0 143 0 148 0 47 0 72

PCB 5.665 0 839 0 334 0 521 0 223 0

PSN 39.997 0 5.169 0 15.931 0 1.856 0 5.084 0

PRN 4.150 0 390 0 240 0 174 0 71 0

PRONA 14.744 0 1.294 0 2.336 0 1.060 0 266 0
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Centro-Oeste de
Minas

Noroeste de
Minas Norte de Minas

Jequitinhonha/
Mucuri Rio Doce Total

Partidos
1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002

PT 22.374 63.905 8.237 34.864 15.463 50.763 34.922 66.842 99.728 196.429 693.166 1.838.216

PSDB 78.501 121.457 19.327 21.744 138.222 172.044 119.408 90.680 106.785 86.262 1.365.369 1.215.469

PMDB 50.212 51.840 25.459 48.701 54.434 106.167 13.989 51.479 92.081 149.332 912.586 1.074.410

PFL 31.927 32.699 7.132 14.387 45.516 28.695 33.708 37.558 67.497 48.727 657.020 833.328

PL 14.823 54.241 1.435 2.934 6.968 47.527 6.006 40.552 24.749 83.531 277.183 799.675

PTB 77.069 21.505 3.164 2.782 75.856 60.994 9.944 18.608 68.861 36.061 623.304 693.936

PDT 42.075 35.058 21.508 3.309 60.100 78.082 14.448 42.236 55.053 61.005 604.554 686.313

PPB 15.677 32.166 2.559 704 97.869 82.797 4.064 7.408 25.099 12.449 574.279 493.748

PSB 6.338 23.030 153 3.155 13.897 18.996 8.555 9.468 7.313 57.822 289.570 440.117

PPS 17.438 48.742 370 1.002 1.529 25.913 11.055 35.253 16.153 12.101 199.348 305.229

PST 2.276 20.758 557 23.847 310 6.477 1.462 5.444 3.220 16.276 53.053 299.297

PRTB 49 30.016 12 9.792 148 1.358 21 5.841 89 9.674 2.376 247.935

PSD 10.574 5.771 8.582 540 2.696 2.273 22.526 8.820 42.267 3.018 385.813 150.833

PMN 30.199 8.595 18.956 965 2.423 2.586 8.933 1.873 13.049 2.236 330.617 123.959

PV 838 2.842 82 1.862 287 1.175 293 907 1.176 2.619 37.667 90.176

PC do B 520 1.174 101 139 2.011 7.321 988 975 1.668 1.496 71.517 77.897

PTN 3.938 552 34 45 250 2.460 10.669 2.226 818 13.785 76.942 40.546

PHS 0 801 0 139 0 974 0 990 0 1.599 0 38.620

PGT 0 377 0 46 0 465 0 460 0 495 0 23.580

PRP 147 581 57 149 170 1.230 225 1.579 327 1.286 4.989 19.217

PSTU 258 1.107 68 191 116 534 102 346 552 1.009 8.100 18.216

PSC 334 625 87 414 436 817 136 302 3.850 365 49.818 14.313

PTC 0 239 0 235 0 652 0 562 0 2.796 0 8.131

PSL 80 176 13 98 63 713 19 425 213 502 7.724 7.949

PCO 33 189 5 33 44 250 60 226 69 214 2.688 6.809

PAN 283 207 29 51 132 291 153 1.101 703 706 19.327 6.054

PT do B 249 434 24 58 72 162 65 208 183 180 10.312 5.461

PSDC 0 52 0 22 0 130 0 109 0 114 0 4.477

PCB 399 0 95 0 210 0 92 0 1.224 0 9.602 0

PSN 21.943 0 15.927 0 8.041 0 5.522 0 1.809 0 121.279 0

PRN 145 0 99 0 65 0 139 0 385 0 5.858 0

PRONA 455 0 83 0 276 0 176 0 2.359 0 23.049 0

Tabela 9

Minas Gerais � Eleições 1998/2002 � Deputado estadual
Votos por partido

(por região de planejamento)
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Deputados mais
votados em cada

macrorregião

São os seguintes os deputados eleitos entre os candidatos mais votados em cada uma
das macrorregiões do Estado, por ordem decrescente de votação:

Central
Os 19 candidatos mais votados na macrorregião Central foram eleitos: João Leite (PSB),
Pinduca Ferreira (PPB), Bispo Gilberto (PMDB), Antônio Genaro (PSD), Roberto Carvalho
(PT), Dinis Pinheiro (PL), Rogério Correia (PT), Lúcia Pacífico (PTB), Jô Moraes (PCdoB),
Vanessa Lucas (PSDB), André Quintão (PT), Marília Campos (PT), Antônio Carlos Andrada
(PSDB), Padre João (PT), José Milton (PL), Sidney Antônio de Souza (PL), Doutor Viana
(PMDB), Célio Moreira (PL) e Sargento Rodrigues (PDT).

Zona da Mata
Nove dos 20 primeiros foram eleitos: Alberto Bejani (PFL), Luiz Fernando Faria (PPB),
Sebastião Helvécio (PDT), Gabriel dos Santos Rocha (PT), Antônio Carlos Andrada (PSDB),
Durval Ângelo (PT), José Henrique (PMDB), Pastor George (PL) e Mauri Torres (PSDB).

Sul de Minas
No Sul de Minas, 9 dos 20 mais votados foram eleitos: Dimas Fabiano Toledo Júnior
(PPB), Bilac Pinto (PFL), Dalmo Ribeiro Silva (PPB), Sebastião Navarro Vieira (PFL), Chico
Rafael (PMDB), Rêmolo Aloise (PFL), Laudelino dos Santos Azevedo (PT), Dilzon Melo
(PTB) e Leonardo Moreira (PL).

Triângulo Mineiro
Dos 20 candidatos mais votados, 10 foram eleitos: Weliton Prado (PT), João Bittar
(PTB), Luiz Humberto Carneiro (PSDB), Fahim Miguel Sawan (PSDB), Ricardo Duarte
(PT), Paulo Piau (PFL), Leonídio Bouças (PST), Adelmo Carneiro Leão (PT), Pastor George
(PL) e Sargento Rodrigues (PDT).

Alto Paranaíba
Dos 10 candidatos mais votados na região, apenas 1, Antônio Andrade (PMDB), conse-
guiu se  eleger. Entre os 20 mais votados, estão ainda como eleitos: Paulo Piau (PFL), Luiz
Humberto Carneiro (PSDB), Fahim Miguel Sawan (PSDB), Leonídio Bouças (PST) e Adelmo
Carneiro Leão (PT).

Centro-Oeste
No Centro-Oeste, foram eleitos 11 dos 20 mais votados: Domingos Sávio (PSDB), Maria
Olívia (PSDB), Neider Moreira de Faria (PPS), Paulo César de  Freitas (PRTB), Marcelo
Gonçalves (PDT), Alberto Pinto Coelho (PPB), Antônio Júlio (PMDB), Dimas Fabiano Toledo
Júnior (PPB), Cecília Ferramenta (PT), Dilzon Melo (PTB) e Pastor Roberto Ramos (PST).
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Rodrigo Dias

Noroeste
Dos 20 candidatos mais votados na região, apenas 6 se elegeram: Antônio Andrade
(PMDB), Paulo Piau (PFL), Rogério Correia (PT), Miguel Martini (PSB), Sargento Rodrigues
(PDT) e Djalma Diniz (PSDB).

Norte

Dos 20 candidatos mais votados na região, 8 foram eleitos: Gil Pereira (PPB), Ana Maria
Resende Vieira (PSDB), Arlen Santiago (PTB), Elbe Brandão (PSDB), Carlos Pimenta
(PDT), Djalma Diniz (PSDB), Wanderley Ávila (PPS) e Rogério Correia (PT).

Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Dos 20 mais votados, 8 foram eleitos: Maria José Haueisen (PT), Ermano Batista (PSDB),
Vanessa Lucas (PSDB), Márcio Almeida Passos (PDT), Adalclever Ribeiro Lopes (PMDB),
Dinis Pinheiro (PL), Wanderley Ávila (PPS) e Marcelo Gonçalves (PDT).

Vale do Rio Doce
Dos 20 mais votados, 11 foram eleitos: Bonifácio Mourão (PMDB), José Henrique
(PMDB), Cecília Ferramenta (PT), Chico Simões (PT), Márcio Almeida Passos (PDT),
Ermano Batista (PSDB), Djalma Diniz (PSDB), Adalclever Ribeiro Lopes (PMDB), Durval
Ângelo (PT), Jayro Lessa (PL) e Leonardo Quintão (PSB).
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Municípios
onde os

deputados
foram mais

votados

Confira os três municípios onde os deputados estaduais eleitos em 2002 conseguiram o
maior número de votos:

PT
Adelmo Carneiro Leão (Uberaba, Belo Horizonte, Extrema); Durval Ângelo (Conta-
gem, Belo Horizonte, Mutum); Maria José Haueisen (Teófilo Otôni, Belo Horizonte, Araçuaí);
Rogério Correia (Belo Horizonte, Contagem, Guaranésia); André Quintão (Belo Hori-
zonte, Contagem, Sabará); Chico Simões (Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga); Gabriel
dos Santos Rocha (Juiz de Fora, Matias Barbosa, Lima Duarte); Padre João (Ouro
Branco, Conselheiro Lafaiete, Congonhas); Laudelino dos Santos Azevedo (Itajubá,
Caxambu, Cambuí); Cecília Ferramenta (Ipatinga, Bom Despacho, Coronel Fabriciano);
Maria Tereza Lara (Betim, Belo Horizonte, Contagem); Marília Campos (Contagem,
Belo Horizonte, Betim); Ricardo Duarte (Ituiutaba, Capinópolis, Santa Vitória); Roberto
Carvalho (Belo Horizonte, Ubá, Contagem); Weliton Prado (Uberlândia, Araguari, Prata)

PL
Dinis Pinheiro (Ibirité, Belo Horizonte, Carlos Chagas); José Milton (Conselheiro Lafaiete,
Belo Horizonte, Piranga); Pastor George (Juiz de Fora, Uberlândia, Betim); Célio Moreira
(Belo Horizonte, Contagem, Iguatama); Jayro Lessa (Governador Valadares, Itabirito,
Belo Horizonte); Leonardo Moreira (Ouro Fino, Jacutinga, São João Nepomuceno); Sidney
Antônio de Souza (São João del Rei, Santa Cruz de Minas, Ritápolis)

PCdoB
Jô Moraes (Belo Horizonte, Contagem, Betim)

PSDB
Antônio Carlos Andrada (Barbacena, Alto Rio Doce, Senhora dos Remédios); Djalma
Diniz (Belo Horizonte, Águas Vermelhas, Contagem); Elbe Brandão (Janaúba, São João
da Ponte, Bocaiúva); Ermano Batista (Mantena, Ladainha, Turmalina); Maria Olívia
(Lagoa da Prata, Arcos, Santo Antônio do Monte); Mauri Torres (João Monlevade, Belo
Horizonte, Santa Bárbara); Ana Maria Resende Vieira (Montes Claros, Francisco Sá,
Porteirinha); Vanessa Lucas (Contagem, Belo Horizonte, Esmeraldas); Luiz Humberto
Carneiro (Uberlândia, Tupaciguara, Monte Carmelo); Fahim Miguel Sawan (Uberaba,
Sacramento, Conceição das Alagoas); Domingos Sávio (Divinópolis, Oliveira, São Tiago).

PFL
Alberto Bejani (Juiz de Fora, Belo Horizonte, Matias Barbosa); Bilac Pinto (Santa Rita do
Sapucaí, Três Pontas, Pouso Alegre); Paulo Piau (Uberaba, Viçosa, Conceição das Alagoas);
Rêmolo Aloise (São Sebastião do Paraíso, Cássia, Itaú de Minas); Sebastião Navarro
Vieira (Poços de Caldas, Botelhos, Conceição da Aparecida)

PPB
Alberto Pinto Coelho (Lagoa Santa, Itapecerica, Arcos); Dalmo Ribeiro Silva (Ouro
Fino, Andradas, Monte Sião); Gil Pereira (Montes Claros, Espinosa, Bocaiúva); Luiz
Fernando Faria (Santos Dumont, São João Nepomuceno, Juiz de Fora); Pinduca Ferreira
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(Betim, Belo Horizonte, Contagem); Dimas Fabiano Toledo Júnior (Varginha, Campo
Belo, Itajubá)

PMDB
Antônio Andrade (Unaí, Vazante, Paracatu); Antônio Júlio (Pará de Minas, Papagaios,
Pitangui); Chico Rafael (Pouso Alegre, Pedralva, Paraisópolis); Doutor Viana (Curvelo,
Belo Horizonte, Três Marias); Ivair Nogueira (Betim, Belo Horizonte, Mateus Leme); José
Henrique (Conselheiro Pena, Aimorés, Simonésia); Adalclever Ribeiro Lopes (Caratinga,
Inhapim, Perdões); Bonifácio Mourão (Governador Valadares, Itambacuri, Setubinha);
Bispo Gilberto (Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves)

PTB
Agostinho Patrús (Belo Horizonte, Carandaí, Espera Feliz); Arlen Santiago (Coração
de Jesus, Várzea da Palma, Montes Claros); Dilzon Melo (Varginha, Boa Esperança,
Coqueiral); Fábio Avelar (Belo Horizonte, Igarapé, Santa Luzia); Lúcia Pacífico (Belo
Horizonte, Contagem, Nova Lima); João Bittar (Uberlândia, Tupaciguara, Araxá)

PDT
Carlos Pimenta (Montes Claros, Januária, Manga); Marcelo Gonçalves (Pedro Leopoldo,
Divinópolis, Nova Serrana); Sargento Rodrigues (Belo Horizonte, Contagem, Juiz de
Fora); Sebastião Helvécio (Juiz de Fora, Bicas, Ibertioga); Márcio Almeida Passos
(Ipanema, Coroaci, Tarumirim)

PST
Leonídio Bouças (Uberlândia, Abadia dos Dourados, Pompéu); Pastor Roberto Ra-
mos (Ipatinga, Juiz de Fora, Santa Luzia)

PSD
Antônio Genaro (Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves); Irani Barbosa (Ribei-
rão das Neves, Belo Horizonte, Paula Cândido)

PSB
João Leite (Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves); Miguel Martini (Belo
Horizonte, Lagoa Formosa, Santa Maria do Salto); Leonardo Quintão (Belo Horizonte,
Juiz de Fora, Coronel Fabriciano)

PRTB
Gustavo Valadares (Belo Horizonte, Astolfo Dutra, Manhuaçu); Paulo César de Freitas
(Nova Serrana, Pitangui, Bom Despacho).

PV
Doutor Ronaldo (Sete Lagoas, Jequitibá, Belo Horizonte)

PPS
Wanderley Ávila (Ervália, Pirapora, Almenara); Neider Moreira de Faria (Itaúna,
Cláudio, Mateus Leme)

As tabelas usadas na matéria têm como
fonte o Tribunal Regional Eleitoral. Os
números foram consolidados pela Gerên-
cia-Geral de Sistemas de Informações
(GSI) da Alemg. A Gerência-Geral de Pro-
jetos Institucionais (GPI) colaborou na ela-
boração e análise das tabelas.
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Partido majoritário

Municípios Partido majoritário Número
de votos

% de votos
em relação aos

votantes
Até 5.000 eleitores

382 municípios
(1.284.473 eleitores)

PSDB 181.553 17,76%

5.001 a 10.000 eleitores
220 municípios

(1.524.070 eleitores)
PSDB 232.829 19,41%

10.001 a 50.000 eleitores
214 municípios

(4.193.696 eleitores)
PT 532.214 15,64%

50.001 a 100.000 eleitores
24 municípios

(1.624.583 eleitores)
PT 321.524 23,13%

Acima de 100.000 eleitores
13 municípios

(4.053.762 eleitores)
PT 1.073.484 30,67%

Tabela 1

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado federal
Partido majoritário por faixa de eleitorado

(por municípios)

A nova composição da Câmara dos Deputados

A Revista do Legislativo apresenta a seguir as tabelas com o resultado das eleições propor-
cionais para a Câmara dos Deputados.

Essa iniciativa visa dar continuidade à série histórica das eleições em Minas Gerais analisada
por esta publicação.
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Tabela 2

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado federal
Distribuição dos votos válidos

(por região de planejamento)

Votos válidosRegião de
planejamento Votos nominais Legenda

Eleitos Não eleitos

Central 2.990.533 87,70% 419.311 12,30% 2.077.244 60,92% 913.289 26,78%

Mata 1.026.304 88,90% 128.184 11,10% 777.480 67,34% 248.824 21,55%

Sul 1.168.622 89,33% 139.590 10,67% 677.489 51,79% 491.133 37,54%

Triângulo 664.961 91,87% 58.852 8,13% 417.973 57,75% 246.988 34,12%

Alto Paranaíba 294.926 90,52% 30.904 9,48% 194.460 59,68% 100.466 30,83%

Centro-Oeste 503.321 89,82% 57.027 10,18% 367.690 65,62% 135.631 24,20%

Noroeste 154.130 89,09% 18.878 10,91% 105.000 60,69% 49.130 28,40%

Norte 612.790 87,36% 88.700 12,64% 363.806 51,86% 248.984 35,49%

Jequitinhonha 372.008 84,41% 68.711 15,59% 219.472 49,80% 152.536 34,61%

Rio Doce 716.276 88,64% 91.789 11,36% 429.750 53,18% 286.526 35,46%

Total 8.503.871 88,53% 1.101.946 11,47% 5.630.364 58,61% 2.873.507 29,91%
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Partidos Central Mata Sul Triângulo
Alto

Paranaíba Centro-Oeste Noroeste Norte
Jequiti-
nhonha
Mucuri

Rio Doce Total

PT 1.091.863 264.387 216.142 135.693 37.464 64.245 20.656 67.727 78.066 209.960 2.186.203
PSDB 482.195 258.262 170.955 138.919 30.661 89.233 29.745 35.204 116.545 66.250 1.417.969
PMDB 250.077 106.602 169.298 36.117 96.300 60.751 44.513 155.758 52.569 172.094 1.144.079
PFL 247.800 117.643 260.156 50.303 54.558 156.932 17.382 152.387 22.327 37.418 1.116.906
PPB 183.431 74.550 67.583 163.567 28.773 9.292 2.695 66.723 7.835 31.938 636.387
PL 125.935 80.928 68.302 76.365 9.523 28.658 2.515 30.607 18.927 65.901 507.661

PPS 89.065 70.212 73.663 37.536 9.581 16.480 11.616 54.820 65.143 8.676 436.792
PDT 115.249 49.209 58.256 5.725 4.357 56.263 3.477 57.484 17.931 37.605 405.556
PTB 115.608 23.925 88.114 10.829 31.317 13.489 12.738 26.671 26.910 27.474 377.075
PSB 139.549 47.014 28.304 13.867 5.138 9.560 3.261 11.937 7.793 61.147 327.570
PST 193.647 15.797 12.346 6.869 5.194 15.746 2.248 10.973 5.821 18.163 286.804
PSD 21.742 13.516 13.244 13.213 2.869 7.948 10.719 4.425 6.562 44.407 138.645
PSL 100.536 4.704 1.426 8.696 2.282 1.890 931 1.908 3.015 5.991 131.379
PV 67.288 5.739 6.278 1.954 1.834 18.952 886 13.686 2.240 6.342 125.199

PRTB 29.646 1.723 33.641 16.871 1.983 2.846 462 738 845 3.528 92.283
PC do B 59.125 6.960 4.402 1.387 521 2.188 291 3.341 1.389 1.747 81.351

PHS 26.204 2.779 24.902 700 628 1.459 374 1.151 1.031 1.695 60.923

PMN 18.412 1.406 2.608 1.149 378 771 156 1.264 834 963 27.941

PSTU 8.859 2.010 2.328 927 458 851 138 567 323 1.114 17.575
PRP 7.621 2.038 1.858 479 233 675 178 930 2.240 1.170 17.422
PGT 7.864 1.177 1.263 494 235 522 91 632 319 886 13.483
PSC 1.331 849 651 526 411 211 7.530 456 338 287 12.590
PTN 6.089 606 553 851 484 410 40 422 364 1.283 11.102

PSDC 9.398 132 156 54 71 93 16 95 100 278 10.393
PAN 4.405 1.058 456 120 213 408 87 419 201 379 7.746
PTC 2.623 789 501 148 178 219 150 791 704 1.050 7.153
PCO 3.392 360 472 404 72 163 25 279 165 190 5.522

PT do B 890 113 354 50 114 93 88 95 182 129 2.108
PCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.409.844 1.154.488 1.308.212 723.813 325.830 560.348 173.008 701.490 440.719 808.065 9.605.817

Tabela 3

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado federal
Votos por partido

(por região de planejamento)
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Tabela 4

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado federal
Votos obtidos por coligação e partido

(por região de planejamento)

Partidos Central Mata Sul Triângulo Alto
Paranaíba

Centro-
Oeste

Noroeste Norte
Jequiti-
nhonha
Mucuri

Rio Doce Total

PSDB-PFL-PPB-PSL-PAN 1.018.367 456.217 500.576 361.605 116.487 257.755 50.840 256.641 149.923 141.976 3.310.387
PSDB 482.195 258.262 170.955 138.919 30.661 89.233 29.745 35.204 116.545 66.250 1.417.969
PFL 247.800 117.643 260.156 50.303 54.558 156.932 17.382 152.387 22.327 37.418 1.116.906
PPB 183.431 74.550 67.583 163.567 28.773 9.292 2.695 66.723 7.835 31.938 636.387
PSL 100.536 4.704 1.426 8.696 2.282 1.890 931 1.908 3.015 5.991 131.379
PAN 4.405 1.058 456 120 213 408 87 419 201 379 7.746

PT-PC DO B-PMN-PL 1.295.335 353.681 291.454 214.594 47.886 95.862 23.618 102.939 99.216 278.571 2.803.156
PT 1.091.863 264.387 216.142 135.693 37.464 64.245 20.656 67.727 78.066 209.960 2.186.203
PC do B 59.125 6.960 4.402 1.387 521 2.188 291 3.341 1.389 1.747 81.351
PMN 18.412 1.406 2.608 1.149 378 771 156 1.264 834 963 27.941
PL 125.935 80.928 68.302 76.365 9.523 28.658 2.515 30.607 18.927 65.901 507.661

PDT-PPS 204.314 119.421 131.919 43.261 13.938 72.743 15.093 112.304 83.074 46.281 842.348
PDT 115.249 49.209 58.256 5.725 4.357 56.263 3.477 57.484 17.931 37.605 405.556
PPS 89.065 70.212 73.663 37.536 9.581 16.480 11.616 54.820 65.143 8.676 436.792

PST-PSC-PSDC-PSD-PRP-PT do B 234.629 32.445 28.609 21.191 8.892 24.766 20.779 16.974 15.243 64.434 467.962
PST 193.647 15.797 12.346 6.869 5.194 15.746 2.248 10.973 5.821 18.163 286.804
PSC 1.331 849 651 526 411 211 7.530 456 338 287 12.590
PSDC 9.398 132 156 54 71 93 16 95 100 278 10.393
PSD 21.742 13.516 13.244 13.213 2.869 7.948 10.719 4.425 6.562 44.407 138.645
PRP 7.621 2.038 1.858 479 233 675 178 930 2.240 1.170 17.422
PT do B 890 113 354 50 114 93 88 95 182 129 2.108

PV-PTN-PRTB-PHS 129.227 10.847 65.374 20.376 4.929 23.667 1.762 15.997 4.480 12.848 289.507
PV 67.288 5.739 6.278 1.954 1.834 18.952 886 13.686 2.240 6.342 125.199
PTN 6.089 606 553 851 484 410 40 422 364 1.283 11.102
PRTB 29.646 1.723 33.641 16.871 1.983 2.846 462 738 845 3.528 92.283
PHS 26.204 2.779 24.902 700 628 1.459 374 1.151 1.031 1.695 60.923

Partidos que não se coligaram 527.972 181.877 290.280 62.786 133.698 85.555 60.916 196.635 88.783 263.955 1.892.457
PMDB 250.077 106.602 169.298 36.117 96.300 60.751 44.513 155.758 52.569 172.094 1.144.079
PSB 139.549 47.014 28.304 13.867 5.138 9.560 3.261 11.937 7.793 61.147 327.570
PTB 115.608 23.925 88.114 10.829 31.317 13.489 12.738 26.671 26.910 27.474 377.075
PSTU 8.859 2.010 2.328 927 458 851 138 567 323 1.114 17.575
PGT 7.864 1.177 1.263 494 235 522 91 632 319 886 13.483
PCO 3.392 360 472 404 72 163 25 279 165 190 5.522
PTC 2.623 789 501 148 178 219 150 791 704 1.050 7.153
PCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.409.844 1.154.488 1.308.212 723.813 325.830 560.348 173.008 701.490 440.719 808.065 9.605.817
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Região de
planejamento

Eleitorado
(A)

Abstenção
(B)

Votantes
(C=A-B)

Branco
(D)

Nulo
(E)

Votos válidos
(F=C-D-E)

Central 4.385.578 612.960 13,98% 3.772.618 86,02% 219.551 5,82% 143.223 3,80% 3.409.844 90,38%

Mata 1.494.344 239.419 16,02% 1.254.925 83,98% 60.604 4,83% 39.833 3,17% 1.154.488 92,00%

Sul 1.699.891 255.729 15,04% 1.444.162 84,96% 88.102 6,10% 47.848 3,31% 1.308.212 90,59%

Triângulo 918.684 144.850 15,77% 773.834 84,23% 29.679 3,84% 20.342 2,63% 723.813 93,54%

Alto Paranaíba 424.102 69.317 16,34% 354.785 83,66% 18.817 5,30% 10.138 2,86% 325.830 91,84%

Centro-Oeste 718.793 96.681 13,45% 622.112 86,55% 42.283 6,80% 19.481 3,13% 560.348 90,07%

Noroeste 236.740 50.795 21,46% 185.945 78,54% 8.920 4,80% 4.017 2,16% 173.008 93,04%

Norte 1.007.249 246.403 24,46% 760.846 75,54% 29.742 3,91% 29.614 3,89% 701.490 92,20%

Jequitinhonha 678.299 202.499 29,85% 475.800 70,15% 18.944 3,98% 16.137 3,39% 440.719 92,63%

Rio Doce 1.116.904 247.841 22,19% 869.063 77,81% 37.779 4,35% 23.219 2,67% 808.065 92,98%

Total 12.680.584 2.166.494 17,09% 10.514.090 82,91% 554.421 5,27% 353.852 3,37% 9.605.817 91,36%

Tabela 5

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado federal
(por região de planejamento)
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Partidos Central Mata Sul Triângulo
Alto

Paranaíba
Centro-
Oeste

Noroeste Norte
Jequiti-
nhonha
Mucuri

Rio Doce Total

PAN 727 247 370 89 65 149 42 348 180 206 2.423

PC do B 1.273 389 325 98 59 148 27 349 189 207 3.064

PCO 1.493 252 335 297 59 113 19 163 95 129 2.955

PDT 23.226 12.756 12.276 3.277 2.671 4.959 1.842 14.363 11.606 12.402 99.378

PFL 13.262 7.017 9.734 1.745 2.790 4.658 1.216 7.341 2.502 3.784 54.049

PGT 2.199 302 352 113 65 175 26 352 187 568 4.339

PHS 3.187 1.257 1.354 317 162 387 179 460 519 679 8.501

PL 5.724 1.840 2.365 1.154 323 1.440 154 1.758 1.193 2.387 18.338

PMDB 21.220 6.679 7.738 2.959 2.461 3.492 1.523 9.136 4.159 9.181 68.548

PMN 3.543 835 987 775 302 446 123 619 640 566 8.836

PPB 12.898 6.204 6.362 2.905 1.187 1.695 654 8.039 2.536 3.839 46.319

PPS 10.969 3.994 4.257 2.020 966 1.434 653 4.672 4.051 1.997 35.013

PRP 4.064 1.890 1.799 448 226 603 164 798 2.145 1.059 13.196

PRTB 2.778 874 996 402 685 543 263 390 454 269 7.654

PSB 19.347 6.069 4.081 1.866 846 1.439 383 1.793 1.300 5.603 42.727

PSC 892 818 600 459 143 191 211 401 216 195 4.126

PSD 2.306 799 655 336 269 419 237 360 733 1.212 7.326

PSDB 71.240 23.561 27.881 10.739 6.365 13.786 3.679 15.456 18.436 14.553 205.696

PSDC 444 64 121 38 39 26 13 74 42 49 910

PSL 3.243 387 424 262 191 128 144 1.060 297 402 6.538

PST 6.683 594 519 1.004 390 596 965 444 317 701 12.213

PSTU 5.497 1.657 1.842 663 358 605 125 517 293 939 12.496

PT 188.865 45.220 46.184 23.603 8.754 17.565 5.465 16.375 13.065 25.593 390.689

PT do B 547 111 351 49 114 92 87 95 180 125 1.751

PTB 7.787 2.712 5.930 2.096 885 1.136 452 1.977 2.220 3.108 28.303

PTC 1.408 757 482 135 161 202 142 785 677 915 5.664

PTN 1.487 549 487 802 262 175 35 335 288 851 5.271

PV 3.002 350 783 201 106 425 55 240 191 270 5.623

Total 419.311 128.184 139.590 58.852 30.904 57.027 18.878 88.700 68.711 91.789 1.101.946

Tabela 6

Minas Gerais � Eleições 2002 � Deputado federal
Votos de legenda por partido

(por região de planejamento)
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Partidos Central Mata Sul de Minas Triângulo Alto Paranaíba

1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002
PPB 214.149 183.431 96.854 74.550 30.279 67.583 158.103 163.567 18.553 28.773

PDT 100.277 115.249 37.274 49.209 19.742 58.256 16.622 5.725 17.091 4.357

PT 395.956 1.091.863 114.745 264.387 50.433 216.142 43.285 135.693 6.338 37.464

PTB 122.114 115.608 41.065 23.925 117.779 88.114 6.093 10.829 1.774 31.317

PMDB 316.898 250.077 143.188 106.602 112.714 169.298 117.113 36.117 80.819 96.300

PSTU 5.441 8.859 851 2.010 991 2.328 545 927 183 458

PSL 2.316 100.536 219 4.704 125 1.426 97 8.696 134 2.282

PST 80.131 193.647 12.179 15.797 6.535 12.346 4.957 6.869 808 5.194

PTN 12.970 6.089 729 606 2.107 553 1.476 851 176 484

PSC 8.386 1.331 497 849 540 651 601 526 178 411

PCB 4.650 0 572 0 307 0 435 0 185 0

PL 186.602 125.935 34.374 80.928 22.767 68.302 10.101 76.365 6.245 9.523

PPS 42.238 89.065 9.463 70.212 4.259 73.663 5.771 37.536 553 9.581

PFL 343.501 247.800 116.100 117.643 173.548 260.156 79.681 50.303 67.008 54.558

PAN 4.396 4.405 232 1.058 383 456 165 120 156 213

PRTB 1.117 29.646 87 1.723 128 33.641 232 16.871 21 1.983

PCO 3.129 3.392 243 360 304 472 121 404 49 72

PSN 13.529 0 597 0 468 0 326 0 180 0

PMN 35.003 18.412 3.299 1.406 4.863 2.608 19.447 1.149 828 378

PRN 2.727 0 270 0 501 0 220 0 165 0

PSB 30.908 139.549 2.429 47.014 5.509 28.304 1.718 13.867 327 5.138

PSD 49.375 21.742 1.862 13.516 7.430 13.244 1.713 13.213 1.329 2.869

PV 5.394 67.288 3.846 5.739 1.359 6.278 270 1.954 126 1.834

PRP 3.831 7.621 445 2.038 582 1.858 262 479 122 233

PSDB 633.139 482.195 247.212 258.262 295.704 170.955 128.576 138.919 50.287 30.661

PRONA 9.656 0 1.679 0 1.878 0 1.113 0 292 0

PC do B 34.268 59.125 2.539 6.960 1.809 4.402 1.540 1.387 226 521

PT do B 3.944 890 521 113 159 354 57 50 92 114

PSDC 0 9.398 0 132 0 156 0 54 0 71

PGT 0 7.864 0 1.177 0 1.263 0 494 0 235

PHS 0 26.204 0 2.779 0 24.902 0 700 0 628

PTC 0 2.623 0 789 0 501 0 148 0 178

Tabela 7

Minas Gerais � Eleições 1998/2002 � Deputado federal
Votos por partido

(por região de planejamento)
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Centro-Oeste de
Minas

Noroeste de
Minas Norte de Minas

Jequitinhonha/
Mucuri Rio Doce Total

Partidos

1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002
PPB 7.668 9.292 1.150 2.695 37.287 66.723 7.270 7.835 42.046 31.938 613.359 636.387
PDT 8.770 56.263 28.799 3.477 24.658 57.484 2.685 17.931 35.277 37.605 291.195 405.556
PT 43.717 64.245 5.207 20.656 22.786 67.727 27.318 78.066 118.454 209.960 828.239 2.186.203
PTB 16.909 13.489 3.645 12.738 74.954 26.671 25.110 26.910 56.629 27.474 466.072 377.075
PMDB 59.619 60.751 21.315 44.513 118.251 155.758 53.147 52.569 171.837 172.094 1.194.901 1.144.079
PSTU 420 851 78 138 240 567 293 323 506 1.114 9.548 17.575
PSL 44 1.890 31 931 161 1.908 14 3.015 271 5.991 3.412 131.379
PST 2.659 15.746 711 2.248 2.543 10.973 1.554 5.821 3.273 18.163 115.350 286.804
PTN 925 410 37 40 327 422 1.012 364 1.160 1.283 20.919 11.102
PSC 166 211 30 7.530 298 456 49 338 399 287 11.144 12.590
PCB 244 0 100 0 354 0 79 0 472 0 7.398 0
PL 22.123 28.658 3.875 2.515 44.589 30.607 8.977 18.927 36.818 65.901 376.471 507.661
PPS 1.603 16.480 345 11.616 1.065 54.820 1.036 65.143 1.938 8.676 68.271 436.792
PFL 113.760 156.932 18.563 17.382 93.475 152.387 12.287 22.327 57.680 37.418 1.075.603 1.116.906
PAN 675 408 27 87 135 419 39 201 301 379 6.509 7.746
PRTB 42 2.846 19 462 991 738 11 845 54 3.528 2.702 92.283
PCO 75 163 18 25 66 279 85 165 103 190 4.193 5.522
PSN 1.221 0 535 0 300 0 174 0 742 0 18.072 0
PMN 1.609 771 26.535 156 3.113 1.264 3.856 834 2.156 963 100.709 27.941
PRN 392 0 310 0 142 0 127 0 602 0 5.456 0
PSB 796 9.560 100 3.261 692 11.937 9.832 7.793 7.120 61.147 59.431 327.570
PSD 8.584 7.948 584 10.719 3.000 4.425 2.310 6.562 13.413 44.407 89.600 138.645
PV 264 18.952 46 886 441 13.686 160 2.240 281 6.342 12.187 125.199
PRP 251 675 41 178 174 930 262 2.240 380 1.170 6.350 17.422
PSDB 118.445 89.233 16.714 29.745 53.002 35.204 143.309 116.545 72.124 66.250 1.758.512 1.417.969
PRONA 519 0 74 0 351 0 234 0 941 0 16.737 0
PC do B 843 2.188 88 291 1.204 3.341 470 1.389 1.276 1.747 44.263 81.351
PT do B 79 93 21 88 57 95 32 182 65 129 5.027 2.108
PSDC 0 93 0 16 0 95 0 100 0 278 0 10.393
PGT 0 522 0 91 0 632 0 319 0 886 0 13.483
PHS 0 1.459 0 374 0 1.151 0 1.031 0 1.695 0 60.923
PTC 0 219 0 150 0 791 0 704 0 1.050 0 7.153

Tabela 7

Minas Gerais � Eleições 1998/2002 � Deputado federal
Votos por partido

(por região de planejamento)
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Ao analisar a cidadania eleitoral no Brasil republicano, o autor faz um

estudo sobre a participação da mulher na política, observando que ela

atinge proporções muito baixas ao longo da história política brasileira.

Recentemente, no entanto, já é possível identificar uma clara tendência de

crescimento dessa participação, principalmente a partir do período

democrático do pós-1985 e da instituição da regra de cotas, em 1997.

o sistema eleitoral brasileiro

Eduardo Martins de Lima
Mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia e Política (UFMG)
e professor adjunto do Centro Universitário FUMEC
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e as restrições à cidadania
eleições 2002
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Este artigo pretende analisar a cidada-
nia eleitoral no Brasil republicano,
enfocando particularmente a legislação
eleitoral, a partir da qual se identifica, ao
longo do tempo, quem são os cidadãos e,
naturalmente, quem são os excluídos � os
analfabetos, as mulheres e uma parte dos
militares. Dá-se ênfase especial à partici-
pação das mulheres nas eleições, analisan-
do-se tanto as regras do jogo como a sua
participação efetiva.

Apoiou-se, principalmente, nas formu-
lações de Robert Dahl (1989 a e 1989 b),
que entende a democracia como ideal re-
gulador e a denominada poliarquia como
realização empírica possível desse ideal.
Adicionalmente, foram adotados tanto a
tese de Adam Przeworski (1994), segun-
do a qual os resultados do processo de-
mocrático são determinados em conjunto
pelos recursos e pelas instituições, quanto
o conceito que George Tsebelis (1998) dá
para instituições,  afirmando que estas
consistem em regras formais de um jogo
político ou social recorrente.

Retrospectiva histórica: alguns
aspectos da legislação eleitoral
brasileira

Falar em participação eleitoral nos mar-
cos da democracia representativa liberal
implica falar em cidadania, ou seja, quem,
do conjunto da população de um determi-
nado país, é apto a votar e ser votado. No
caso do Brasil, tais direitos variaram histo-
ricamente. No entanto, a compulsoriedade
do registro eleitoral e do voto é uma das
principais características da legislação.
Uma breve retrospectiva será útil para a
análise a ser empreendida.

Durante o Império, de acordo com
José Murilo de Carvalho (1990), houve
uma involução da legislação do ponto de
vista da cidadania política. Segundo ele:

�Verifica-se constante e consistente movi-

mento no sentido de restringir a participa-

ção, culminando o processo na lei de Elei-

ção Direta de 1881. Não é difícil demons-

trar a tese. As primeiras eleições, feitas

para compor as Cortes de 1821 ainda an-

tes da Independência, regeram-se por le-

gislação inspirada na Constituição Espanho-

la de Cádiz, de 1812, que, por sua vez, ba-

seara-se na Constituição Revolucionária

Francesa, de 1791. Adotava-se praticamen-

te o voto universal masculino� (Carvalho,

1990, p. 16).

As eleições para a Constituinte de
1822 foram realizadas exigindo-se a ida-
de mínima de 20 anos, excluídos os assa-
lariados e estrangeiros (Instruções do im-
perador ao Conselho de Estado). A Consti-
tuição outorgada de 1824 ampliou as res-
trições: a idade mínima passou para 25
anos, foram excluídos os criados e introdu-
ziu-se o critério da renda mínima de 100
mil réis anual. Posteriormente, a primeira
lei votada em 1846 (Lei nº 387), além de
excluir os praças de pré, determinou que
o cálculo da renda fosse feito em prata, o
que equivaleu a dobrar a quantia necessá-
ria para o exercício da cidadania (200 mil
réis). Por fim, em 1881 (com a Lei nº 3.029,
a Lei Saraiva), chegou-se ao auge das res-
trições, com marcantes exigências para se
verificar a renda mínima1 e com a proibi-
ção do voto do analfabeto. Já em 1882,
houve uma certa liberalização na lei, ao se

reduzir a idade mínima para o exercício do
voto de 25 para 21 anos.

O índice de participação nas eleições
primárias anteriores à Lei Saraiva só foi
superado em 1945: em 1872, os eleito-
res eram cerca de 1 milhão � aproxima-
damente 11% do total da população � e,
em 1945, eram cerca de 6 milhões � apro-
ximadamente 14% da população (Carva-
lho, 1990, p. 17).

Mircea Buescu (1983) observa que, ape-
sar de vários estudos destacarem a renda
mínima como mecanismo que limitava
marcantemente a cidadania, os efeitos res-
tritivos impostos pelo fato de se ser escravo,
mulher ou analfabeto eram ainda maiores.
Levantamentos recentes mais sistemáticos
ressaltaram que, tanto nos registros eleito-
rais como em outras fontes de consulta, ha-
via rendimentos anuais de 400, 500 ou até
600 mil réis entre cozinheiros, costureiras,
serventes, contínuos ou pedreiros. Valores,
portanto, muito acima da renda mínima para
o exercício do voto. Nesse sentido, o autor
observa que a lei eleitoral era discriminatória,
porém de forma limitada; muito mais exten-
sa era a proibição imposta ao escravo, à mu-
lher e ao analfabeto.

Estudar a legislação eleitoral da Primei-
ra República � de 1889 a 1930 -, segun-
do Aurélio Wander Bastos, �muito mais do
que os mecanismos de representação
política e filtros de demandas sociais, é es-
tudar as maquinações dos agentes do
poder para permanecer no poder� (Bas-
tos, 1990, p. 35). Para o autor, �o casuísmo
circunstancial da legislação republicana é
um demonstrativo da agilidade e destreza
das oligarquias tradicionais em manifestar
e utilizar o poder em seu favor� (p. 38).
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Pode-se dizer, conforme Bastos, que a
República não teve a ousadia de estabele-
cer o voto secreto e inovou muito pouco
em relação aos dispositivos das últimas leis
do Império, especialmente a Lei Saraiva.
No entanto, a República, no seu nascimen-
to, eliminou o voto censitário: o Decreto
200 A, de 1890, manteve o voto direto e o
voto distrital, excluiu a exigência da renda
mínima e reconheceu como eleitores os
brasileiros natos, no gozo de seus direitos
civis e políticos, que soubessem ler e es-
crever � admitindo também, como direito
adquirido, o analfabeto que tivesse votado
no Império, com a denominada inclusão
ex officio2. Mais tarde, a Constituição de
1891 eliminou esse último direito. Em 15
de novembro de 1904, a Lei Rosa e Silva
instituiu a eleição por escrutínio secreto em
todos os níveis, porém permitiu que o elei-
tor continuasse a �votar a descoberto�,
possibilitando as fraudes que estabeleci-
am maiorias eleitorais.

Da legislação da Primeira República,
destacam-se ainda: a eleição direta nos
estados e no Distrito Federal, a exigência
de 21 anos para alistamento em eleições
federais e estaduais e a exclusão de men-
digos, analfabetos, praças de pré e religio-
sos do eleitorado.

O Código Eleitoral de 1932 inovou a le-
gislação, considerando eleitor �o cidadão
maior de 21 anos, sem distinção de sexo,
alistado na forma deste código�. A consi-
deração explícita da possibilidade de a
mulher votar significou um avanço em re-
lação à legislação anterior; entretanto, o
tratamento efetivamente igual para ho-
mens e mulheres somente se deu com a
regulamentação da matéria, em 1945.

Há dois traços importantes sobre o
período de 1945 a 1964 no que se refere
ao direito de voto. Ele foi regulado por três
diplomas legais � o Decreto-Lei nº 7.586
(o novo Código Eleitoral, conhecido tam-
bém como Lei Agamenon), a Constituição
de 1946 e a Lei nº 1.164, de 24 de julho
de 1950 (o Código Eleitoral de 1950) �
que, por um lado, estabeleciam o voto di-
reto, secreto e obrigatório para os brasi-
leiros de ambos os sexos, maiores de 18
anos e alfabetizados e, por outro lado, de-
terminavam expressamente restrições ao
direito de voto.

Ao assegurar, de maneira genérica, o
instituto do voto secreto, o Código de 1945
estava, na prática, estendendo-o para a
eleição presidencial, uma vez que o voto
secreto já existia para a disputa dos de-
mais cargos eletivos. Sem dúvida, compa-
rativamente ao sistema antes vigente, a
nova legislação representou importante
conquista democrática. Pela primeira vez
na história do País, uma eleição para pre-
sidente da República � a de 1945 � se
faria de forma secreta3.

Boris Fausto, a esse propósito, co-
mentou:

�Se a fraude não desapareceu, pelo me-

nos reduziu-se consideravelmente. Des-

se modo, o resultado oficial da votação

aproximou-se da realidade, deixando de

ser uma caricatura distorcida da vonta-

de popular, como ocorrera na Primeira

República� (Fausto, Folha de S. Paulo,

1998, Eleições, p. 2).

Do ponto de vista do alistamento eleito-
ral, o Decreto-Lei nº 7.586 considerava elei-

tores os brasileiros de um e outro sexo,
maiores de 18 anos, alistados em confor-
midade com essa lei (art. 1º). Além disso,
de acordo com os artigos 3º, 4º e 132, o
decreto considerava que o alistamento elei-
toral e o voto eram obrigatórios, com as
seguintes exceções: os inválidos, os maio-
res de 65 anos, os ausentes do País, os
funcionários públicos em gozo de licença
ou férias fora de seu domicílio, os magis-
trados, os oficiais das Forças Armadas em
serviço ativo e as mulheres que não exer-
cessem profissão lucrativa.

No entanto, determinava que não po-
diam alistar-se: os que não sabiam ler e
escrever; os militares em serviço ativo, sal-
vos os oficiais; os mendigos e os que esti-
vessem, temporária ou definitivamente,
privados dos direitos políticos.

Observe-se que a legislação (a Lei
Agamenon, a Constituição de 1946 e a
Lei nº 1.164) excluía do direito de voto di-
versos segmentos sociais. De forma cate-
górica, o artigo 132 da Constituição reafir-
mou as exclusões ao alistamento e
explicitou, também, que não podiam se alis-
tar os que não soubessem exprimir-se na
língua nacional e os praças de pré (cabos
e soldados), salvo os aspirantes a oficial,
os suboficiais, os subtenentes, os sargen-
tos e os alunos das escolas militares de
ensino superior 4 .

Do ponto de vista da cidadania, as res-
trições ao direito de voto � dos analfabe-
tos e praças de pré � devem ser vistas
como bastante significativas, especialmen-
te ao se levarem em conta alguns dados
estatísticos da época. Hilda Braga informa
que, de acordo com os dados do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), em 1945, para
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uma população de 46.215.000 habitan-
tes, o número de eleitores inscritos era de
7.425.825, ou seja, apenas 16,07% da
população estava habilitada a votar. Os
dados das eleições de 1962 indicavam
que a população era de 75.246.000 habi-
tantes e o número de eleitores inscritos
era de 18.528.847, ou seja, apenas
24,62% da população participava das elei-
ções (Braga, 1990, p. 102).

As informações disponíveis confirmam
a elevada magnitude da exclusão à cida-
dania política gerada pela proibição do voto
dos analfabetos. Uma parcela significativa
da população foi excluída do direito de voto.
Apesar de os dados não serem estrita-
mente comparáveis, os analfabetos repre-
sentavam o contingente de 31,2% da po-
pulação acima de 20 anos em 1940,
29,1% acima de 20 anos em 1950 e
36,1% da população acima de 18 anos
em 1960. Assim, durante aquelas três
décadas, aproximadamente um terço da
população não participava da arena eleito-
ral � conforme os dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cen-
sos de 1940, 1950 e 1960.

Além dessas restrições, a Lei
Agamenon permitiu a figura do alistamen-
to ex officio5  (alistamento eleitoral pre-
parado por agências governamentais e
autarquias). Esse mecanismo permitia o
constrangimento, a manipulação e a pres-
são de governantes e de patrões sobre os
eleitores.

Com o Decreto-Lei nº 7.926, de 3 de
setembro de 1945, o governo ampliou ain-
da mais o leque de cidadãos autorizados a
apresentar os requerimentos de alista-
mento eleitoral perante o juiz competente:

daí em diante, esses requerimentos pode-
riam ser encaminhados pelo próprio inte-
ressado, por delegados de partidos políti-
cos registrados ou, ainda, por terceira pes-
soa, de acordo com as instruções baixa-
das pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Dadas as aberrações, o alistamento ex
officio foi extinto pela Lei nº 1.164, de 24
de julho de 1950, o novo Código Eleitoral,
que determinou que a qualificação se faria
única e exclusivamente por inscrição indivi-
dual, por meio do preenchimento de re-
querimento de próprio punho por parte
do interessado.

Outras medidas foram adotadas nos
anos 50 para aprimorar o processo elei-
toral. As Leis nºs 2.550, de 25 de julho de
1955, e 2.582, de 20 de agosto de 1955,
reformaram o Código Eleitoral. A primei-
ra alterou diversos dispositivos da legisla-
ção então em vigor, destacando-se, en-
tre as mudanças, a determinação de
novo alistamento eleitoral dos cidadãos e
a �introdução da folha individual de vota-
ção� (art. 68 da Lei nº 2.550), que visa-
vam dar fim a inúmeras fraudes pratica-
das anteriormente6.

A segunda lei instituiu a cédula única
para as eleições de presidente e vice, com
o objetivo de garantir a liberdade e o sigilo
de voto7, além de criar horários gratuitos
no rádio e na televisão para os comunica-
dos eleitorais do Tribunal Superior Eleito-
ral. Ademais, a Lei nº 2.982, de 30 de no-
vembro de 1956, em seu artigo 9º, esten-
deu a �cédula única de votação� (ou �cédu-
la oficial de votação�) para as demais elei-
ções majoritárias (governador e vice, se-
nador, prefeito e vice-prefeito). Posterior-
mente, pelo artigo 1º da Lei nº 4.109, de

27 de julho de 1962, a cédula única foi
adotada também para os pleitos propor-
cionais.

Ressalte-se que, durante todo o perío-
do autoritário, que se estende de 1964 a
1985, permaneceram restrições ao livre
e efetivo exercício da cidadania eleitoral.
O Código Eleitoral de 1965 (Lei nº 4.737,
de 15 de julho de 1965) também estabe-
lecia que não podiam se alistar os analfa-
betos8, os que não soubessem se expres-
sar na língua nacional, os que estivessem
privados, temporária ou definitivamente,
dos direitos políticos e os cabos e solda-
dos das Três Armas. Ademais, recorde-
se que, durante aquele período, foram
mantidas eleições diretas somente para
os cargos legislativos, mesmo assim, sob
severo controle da liberdade de organiza-
ção e expressão.

Examinando a legislação do período
pós-1985, é fundamental destacar a edi-
ção da Emenda Complementar nº 25, de
15 de maio de 1985, que, em seu artigo
147, parágrafo 4º, determinou que a lei
disporia sobre a forma pela qual os analfa-
betos poderiam se alistar e exercer o direi-
to de voto.9 Mas, apesar de passarem a
exercer facultativamente o direito de voto,
os analfabetos continuaram a ser
inelegíveis, assim como no período demo-
crático de 1945 a 1964 e durante o regi-
me militar.

Essa primeira inovação foi estabelecida
nos pleitos municipais de 1985 � quando
foram eleitos os prefeitos e vice-prefeitos
das capitais de estados e territórios, dos
demais municípios antes considerados de
interesse da Segurança Nacional (estân-
cias hidrominerais, entre outros) e dos mu-
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nicípios de territórios �, sendo mantida em
todas as eleições posteriores.

A incorporação dos analfabetos permi-
tida pela emenda foi, de fato, significativa,
em termos de inclusão desse segmento
social na categoria de eleitores. Os dados
do TSE indicam que havia 6.740.043 anal-
fabetos inscritos para as eleições de 1986
(o primeiro pleito federal em que poderi-
am participar), correspondendo a 9,72%
do eleitorado nacional � contingente, como
se pode perceber, bastante expressivo.

Outras inovações efetivaram-se em 5
de outubro de 1988, com o artigo 14 da
nova Constituição Federal: o direito de voto
seria universal, direto e secreto, como no
período de 1945 a 1964, sendo obrigató-
rio para os maiores de 18 anos e facultati-
vo para os analfabetos, maiores de 16 e
menores de 18 anos e maiores de 70
anos. A nova Constituição também esten-

deu o direito de voto aos cabos e soldados,
salvo os conscritos (recrutados) durante o
serviço militar obrigatório, medida que atin-
giu cabos e soldados das Três Armas � Exér-
cito, Aeronáutica e Marinha � e das Polícias
Militares dos estados 10. A incorporação
eleitoral foi pequena nas Forças Armadas,
na medida em que a maioria dos soldados
e cabos era e é formada de homens recru-
tados apenas para o período obrigatório
de um ano, mas foi significativa nas Polícias
Militares, que contavam e contam com ele-
vado contingente de soldados e cabos não
conscritos, que fazem parte do efetivo poli-
cial como opção de trabalho.

Uma observação adicional a respeito
dos direitos políticos se faz necessária: o
direito de voto dos presos. Tanto a legisla-
ção do período de 1945 a 1964 (Lei nº
1.164 e art. 135, § 1º, II, da Constituição
de 1946) como a do período de 1985 a

1998 (art. 149, § 2º, �a�, da Constituição
Federal de 1969, cujo teor foi mantido pelo
art. 15, III, da Constituição de 1988)11 sus-
pendem os direitos políticos � votar e ser
votado � dos presos condenados criminal-
mente em definitivo, enquanto durar a pena
arbitrada e seus efeitos. Entretanto, em
ambos os períodos, pelo descaso das auto-
ridades e/ou por falta de infra-estrutura
adequada, os presos provisórios � aqueles
que aguardam julgamento � não exercem
o seu  direito de voto, legalmente assegura-
do. Tal fato se constitui, certamente, em
uma dupla e flagrante discriminação. Em
primeiro lugar, é a antecipação de um re-
sultado condenatório de um processo judi-
cial ainda não consumado; em segundo lu-
gar, a privação efetiva de um direito consa-
grado constitucionalmente.

Quanto às cédulas eleitorais, o período
pós-1985 utilizou única e exclusivamente
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cédulas oficiais impressas pelos tribunais
regionais eleitorais e pelo Tribunal Superi-
or Eleitoral e distribuídas somente no re-
cinto da seção eleitoral e no dia de vota-
ção. Assim, além de não se impor nenhum
constrangimento ao eleitor, as eleições
ganharam em legitimidade. As cédulas
sofreram algumas modificações com o
passar dos anos; entretanto, o formato
básico permaneceu o mesmo. A cédula
para cargos majoritários era distinta da-
quela usada nas eleições proporcionais e,
em algumas situações, usaram-se até co-
res diferentes para uma e outra.

Ainda no que se refere ao procedimen-
to utilizado para votar, a grande modifica-
ção durante o pós-1985 foi a introdução
da urna eletrônica nas eleições municipais
de 1996 das capitais de estado e dos 31
municípios brasileiros com mais de 200 mil
eleitores, envolvendo o contingente de
32.488.153 eleitores, o correspondente
a 32,1% do total do eleitorado do País12.
Além do uso da urna eletrônica, é de se
destacar a crescente informatização dos
vários estágios do processo eleitoral � do
recolhimento à apuração e à fiscalização
�, o que deve ter colaborado para a lisura
do pleito e, conseqüentemente, para a
maior legitimidade e autenticidade das
eleições, elementos indissociáveis da de-
mocratização.

As medidas adotadas com a nova
Constituição, em 1988, significaram que
não houve mais restrição eleitoral, a não
ser o requisito de idade e o fato de o indi-
víduo estar conscrito ao contingente das
Forças Armadas. Dessa forma, o período
pós-1985 conseguiu incorporar legal-
mente um contingente bastante significa-

tivo da população ao processo político: os
analfabetos, os jovens entre 16 e 18 anos
� ainda que facultativamente � e os pra-
ças de pré, que antes não tinham direito
de voto.

A mulher e as �regras do jogo�:
legislação e participação feminina

Segundo Walter Costa Porto (1995),
a tradição �mansa e pacífica� de negativa
do voto à mulher no Brasil foi quebrada
com o Código Eleitoral de 1932 (Decreto-
Lei nº 21.076, de 24 de fevereiro de
1932) e pela Constituição de julho de 1934
(art. 108), efetivamente regulamentados
pelo Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de maio
de 1945, conforme já assinalado. Duran-
te o Brasil Imperial e a Primeira República,
houve diversas tentativas  para conceder
o direito de voto à mulher; no entanto, to-
das elas foram infrutíferas.

 Quanto ao período republicano, Porto
relata que, durante a Constituinte de 1890,
houve intensa discussão sobre o voto fe-
minino e foram propostas diversas emen-
das para se conceder o voto às mulheres,
mas todas foram rejeitadas � alguns ad-
versários do voto feminino declaravam que
ele traria �a dissolução da família brasilei-
ra� (Porto, 1995, p. 354). A redação final
do texto constitucional considerou eleito-
res �os cidadãos maiores de 21 anos� que
se alistassem na forma da lei. Por diversas
vezes, a palavra cidadão foi considerada
somente no sentido do direito masculino
ao voto, o que permitiu que a polêmica
permanecesse e/ou que se aguardasse
uma solução mais esclarecedora por par-
te de leis ordinárias.

Aurélio Wander Bastos chama aten-
ção para o fato de não haver determina-
ção explícita quanto à exclusão da mulher
do processo eleitoral, sendo a questão da
cidadania feminina tratada como um pro-
blema de língua pátria � mais precisamen-
te, como uma questão gramatical. São
bastante ilustrativos os pareceres judiciais
a esse respeito citados por Bastos. Apon-
ta o autor que:

�Contraditoriamente, porém, é a palavra

cidadão que serviu de base e justificativa

para a ação eleitoral excludente. O Poder

Judiciário, em decisões sucessivas, enten-

dia, gramaticalmente, que a palavra não

comportava feminino, o que restringia a

ação política da mulher. Neste sentido, veja-

se, por exemplo, decisão do Juízo de Alista-

mento Eleitoral de São Paulo, de 12/2/

1929: �A acepção da palavra cidadão em-

pregada no artigo da Constituição Federal

designa o cidadão do sexo masculino.� [...]

Esta mesma orientação prevalece em de-

cisão do Juízo de Direito de Araguari (MG),

em 23/10/1928: �A lei eleitoral em vigor

não reconhece à mulher o direito de voto;

aliás, em face do texto constitucional (art.

70), só o cidadão, isto é, o homem brasilei-

ro, dotado de certos requisitos, pode alis-

tar-se eleitor�. [...] Somente com a promul-

gação do Código Eleitoral de 1932 é que se

contemplará com o direito de voto a mu-

lher, sendo que, para a Constituinte de

1933, já se elegeram duas representan-

tes femininas: Fanfa Ribas e Carlota

Queirós� (Bastos, 1990, p. 44).

É digna de nota a atitude pioneira de
Juvenal Lamartine, então governador do
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Rio Grande do Norte, amparado no texto
constitucional federal, ao aprovar uma lei
eleitoral que permitia à mulher o direito de
voto naquele estado: �Art. 17 � No Rio
Grande, poderão votar e ser votados, sem
distinção de sexos, todos os cidadãos que
reunirem as condições exigidas por esta
lei� (Porto, 1995, p. 355).  Dada a permis-
são, 20 eleitoras se inscreveram no esta-
do e 15 votaram na eleição de 15 de abril
de 1928 para a vaga aberta de senador.
No entanto, a Comissão de Poderes do
Senado decidiu descontá-los por
considerá-los �inapuráveis�.

Poucos anos depois, o Código Eleitoral
de 1932, aprovado pelo Decreto nº 21.076,
de 24 de fevereiro do mesmo ano, finalmen-
te determinava, no artigo 2º, que: �É eleitor
o cidadão maior de 21 anos, sem distinção
de sexo, alistado na forma deste Código�.
Esse dispositivo legal permitiu, pela primei-
ra vez, que a mulher se alistasse e concor-
resse a cargos públicos eletivos.

A Constituição de 1934, em seu artigo
108, foi mais precisa, ao considerar como
eleitores �os brasileiros de um e outro sexo,
maiores de 18 anos que se alistassem na
forma da lei�. Ao mesmo tempo, estabele-

cia, pelo artigo 109, que �O alistamento e
o voto são obrigatórios para os homens e,
para as mulheres, quando estas exerçam
função pública remunerada, sob as san-
ções e salvas as exceções que a lei deter-
minar.� Posteriormente, a Constituição de
1937 repetiria o disposto no artigo 108
da Constituição anterior, mas sem se refe-
rir à obrigatoriedade do alistamento e do
voto.

Com o jejum eleitoral que perdurou de
1937 a 1945, a discussão da matéria só
foi retomada com o fim do Estado Novo,
sendo disciplinada pelo novo Código Eleito-

Legislatura Total  de mulheres candidatas Total  de mulheres eleitas

1945/1950 8 5

1950/1954 10 8

1954/1958 16 7

1958/1962 39 2

1962/1966 92 11

1966/1970 39 11

1970/1975 38 8

1975/1979 15 11

1979/1983 � 20

1983/1987 132 28

1987/1991 385 31

1991/1995 � 58

1995/1999 613 93

1999/2003 1.388 107

2003/2007 1.863 132

Fontes: PORTO, Walter Costa e AVELAR, Lúcia. Mulheres na elite política brasileira. São Paulo: Fundação
Konrad Adenauer-Stiftung/Editora da Unesp, 2001, pp.47-130. Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br).

Tabela 1

Evolução da participação da mulher nas
Assembléias Legislativas dos estados brasileiros:

1946/2002
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ral, o Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de maio
de 1945, que determinava a obriga-
toriedade do alistamento e do voto para
os brasileiros de ambos os sexos, salvo al-
gumas exceções, entre elas, as mulheres
que não tivessem profissão lucrativa.

O assunto foi finalmente consagrado
com a Constituição de 1946, que, por
meio de dois artigos, estabelecia:

�Art.131 � São eleitores os brasileiros

maiores de dezoito anos que se alistarem

na forma da lei.

....

Art. 133 � O alistamento e o voto são obri-

gatórios para os brasileiros de ambos

os sexos, salvo as exceções previstas em

lei.� (grifos nossos)

Desde então, não se pode observar
diferença substantiva quanto ao tratamen-
to legal dispensado à mulher entre os dois
períodos multipartidários em análise �
1945 a 1964 e pós-1985 �, a não ser o
estabelecimento de cotas por sexo para
as candidaturas aos cargos proporcionais
previsto na Lei n.º 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, como se pode ver a seguir:

�Art. 10 � Cada partido poderá registrar

candidatos para a Câmara dos Deputados,

Câmara Legislativa, Assembléias

Legislativas e Câmaras Municipais, até cen-

to e cinqüenta por cento do número de lu-

gares a preencher.

....

§ 3º � Do número de vagas resultante das

regras previstas neste artigo, cada parti-

do ou coligação deverá reservar o

mínimo de trinta por cento e o máxi-

mo de setenta por cento para candi-

daturas de cada sexo�. (grifos nossos)

Lúcia Avelar (1996 e 2000) faz uma
interessante retrospectiva da participação
política da mulher no mundo e na socieda-
de brasileira. Conforme a autora, a partici-
pação política é um fenômeno amplo, que
conta com variadas formas e níveis de in-
tensidades distintos. Os canais para parti-
cipação são inúmeros e incluem formas
que vão desde o mais simples ato de votar
até o engajar-se em discussões políticas e
em campanhas eleitorais, fazer parte de
uma rede de relações políticas, contribuir
com dinheiro em campanhas de partidos
e candidatos, candidatar-se e eleger-se a
cargos públicos, entre outras. Assim, es-
ses canais envolvem, principalmente, os
órgãos governamentais, os partidos políti-
cos, os movimentos sociais e as entidades
e instituições comunitárias.

Do estudo de Avelar interessa-nos, no
momento, destacar a disputa para os car-
gos eletivos no contexto da esfera pública
brasileira, considerando algumas situações
ilustrativas. De acordo com ela, a mulher,
ao longo dos anos, tem aumentado consi-
deravelmente sua participação nos Pode-
res Legislativo e Executivo; no entanto, essa
participação ainda é muito pequena fren-
te à dos homens, que historicamente con-
trolam o poder político.

No âmbito municipal, pode-se observar
que a presença feminina nas disputas elei-
torais tem experimentado um relativo in-
cremento. Os dados disponíveis sobre os
pleitos ao Executivo municipal brasileiro in-
dicam essa tendência: durante a década
de 70, existiam 58 prefeitas; em 1982,

elas passaram para 83; em 1986, eram
107 e, em 1988, aumentaram para 171.
Nas recentes eleições de 2000, das 1.139
candidatas, foram eleitas 317, o equiva-
lente a 5,7% do total de prefeitos 13 (Avelar,
2000, pp.67-69).

A presença das mulheres na disputa
por vagas às assembléias legislativas dos
estados, por sua vez, também é crescen-
te, conforme a tabela 1, que apresenta
algumas informações agregadas a esse
respeito. Durante o período democrático
de 1946 a 1964, é clara a tendência ao
crescimento do número de candidaturas,
sendo 8 na primeira eleição daquele pe-
ríodo (e, assinale-se, 5 delas foram eleitas)
e 92 em 1962, última eleição do período
(sendo 11 eleitas). Durante o regime mili-
tar, pode-se perceber um declínio numéri-
co das candidaturas femininas em todos
os pleitos, com exceção do de 1982. Já
no período democrático do pós-1985, é
patente a tendência de aumento numéri-
co de candidaturas e de eleitas. Em 1986,
eram 385 candidatas, das quais 31 foram
eleitas. Em 1990, as eleitas chegaram a
58, não estando disponível o número de
candidatas. Em 1994, eram 613
candidatas e 93 foram eleitas. Já em
1998, as candidatas chegaram a 1.388,
sendo 107 eleitas e, em 2002, foram
1.863 as candidaturas femininas e 132
as eleitas (Avelar, 2000, p. 64, e Tribunal
Superior Eleitoral).

Além disso, observe-se que a propor-
ção de candidaturas femininas é bem maior
após a instituição da regra de cotas de
30%, em 1997. Nas eleições de 1994, as
mulheres detinham 7,12% do total de va-
gas no conjunto dos estados brasileiros;
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Tabela 2

Evolução da participação da mulher na Câmara dos Deputados:

1933/2002

Total de mulheres eleitas
Legislatura

Total de
Deputados

Total  de
mulheres

candidatas
Nº % Estados de Origem

1933/1937 21415 1 1 0,47 SP

1945/1950 286 18 � � �

1950/1954 326 9 1 0,31 SP

1954/1958 326 13 2 0,62 BA, SP

1958/1962 326 8 1 0,31 SP

1962/1966 404 9 1 0,25 SP

1966/1970 404 13 6 1,49 SP, BA, RJ, AC, SC, MG

1970/1975 293 4 1 0,34 BA

1975/1979 364 4 1 0,27 RJ

1979/1983 420 � 2 0,48 PE, MG

1983/1987 479 58 8 1,67
SP(3), PE, MG, PA, RO, ES

(1 cada)

1987/1991 487 166 25 5,13
RJ(4), AM(3), SP(3), ES(3), DF(2), BA,
PB, GO, AC, RR, PI, CE, AP, RO, RN

(1 cada)

1991/1995 503 � 30 5,96
AC(3), SC(2), RJ(7), ES(3), GO(2), DF(2),
AM, AP, SP, PB, CE, MS, RO, MA, MG, PA

e RR (1 cada)

1995/1999 513 185 38 7,41

RJ(7), SP(4), PA(3), MG(3), GO(3), AC,
RS, ES, AP, MS (2 cada); AM, RO, AL, TO,

MA, DF, BA, MT

(1 cada)

1999/2003
513

352 28 5,45

GO(3), MG(3), RJ(4), SP(4), AL, AP, AM,
DF, ES, MA, MT, MS, PA, PR, RN, RS, RO,

SC

(1 cada)

2003/2007 513 579 43 8,38

RJ e SP (5 cada); BA, MA, MT, PR e RS
(3 cada); GO, MG, RN, RR e TO (2 cada);

AM, AP, CE, ES, PA, PB, RO e SC (1
cada)

Fontes: PORTO, Walter Costa. Dicionário do voto. Brasília/São Paulo: Unb/Imprensa Oficial do Estado, 2000, pp. 434-436. AVELAR, Lúcia, Mulheres na
elite política brasileira. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer-Stiftung, Pesquisas, nº 6, 1996, pp. 24-25. AVELAR, Lúcia, Mulheres na elite
política brasileira. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer-Stiftung/Editora da Unesp, 2001, pp.47-130. Tribunal Superior Eleitoral, disponível em
www.tse.gov.br, consulta realizada em 9/11/2002.
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em 1998, detinham 13,1% e, nas recen-
tes eleições de 2002, obtiveram 14,9%.

Quanto à Câmara dos Deputados, os
dados encontram-se na tabela 2 e podem-
se notar algumas semelhanças com as dis-
putas legislativas estaduais. Nela percebe-
se que, em primeiro lugar, a participação
da mulher na política, considerando-se o
número de mulheres eleitas, atinge pro-
porções muito baixas ao longo da história
política brasileira; em segundo lugar, en-
tretanto, há uma clara tendência de cres-
cimento dessa participação (de 0,47% do
total de deputados eleitos em 1932 para
8,38% em 2002); em terceiro lugar, a pro-
porção de eleitas é muito maior e mais sig-
nificativa durante o período democrático
do pós-198514 do que no primeiro perío-
do democrático (1945/64) e ressalte-se
que, ao longo do regime militar de 1964, a
proporção de mulheres eleitas diminui.

 Os dados da tabela 2 não permitem
concluir nada sobre o grau de influência
dos estados e das regiões brasileiras na
eleição das mulheres.

Ademais, assim como no caso das dis-
putas legislativas estaduais, a proporção
das candidaturas femininas aos cargos de
deputado federal também cresceram
após a instituição da �Lei de Cotas�. Em
1994, as mulheres representavam 6,15%
do total de candidaturas no País, enquan-
to em 1998 a marca foi de 10,3% e, em
2002, passou a 11,81%.

Considerações finais
A partir da retrospectiva e análise da

evolução das regras eleitorais brasileiras
republicanas definidoras da cidadania, sin-
teticamente, pode-se concluir que:

� As regras do jogo, ao longo da Repúbli-
ca, caminharam na direção da maior inclu-

são de atores no processo de tomada de
decisão, seja na formação de governos,
seja na composição de câmaras legislativas
em todos os níveis da Federação. Nesse
sentido, pode-se dizer que as instituições
se desenvolveram aprofundando o proces-
so democrático (Dahl, 1989a e 1989b).

� Como se viu, os traços sinalizadores
desse desenvolvimento foram, em espe-
cial, os seguintes aspectos institucionais:
� Código Eleitoral de 1932: a concepção

de que eleitor é o brasileiro maior de 21
anos, sem distinção de sexo.

� Constituição de 1946: definição do elei-
tor como o brasileiro, de ambos os se-
xos, maior de 18 anos.

� Emenda Complementar nº 25, de 15 de
maio de 1985: concessão do voto facul-
tativo aos analfabetos.

� Constituição de 1988: concessão do
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voto aos cabos e soldados (salvo os cons-
critos durante o serviço militar obrigató-
rio) e do voto facultativo aos maiores de
16 e menores de 18 anos.

� Lei  nº 9.504, de 30 de setembro de
1997: estipulação da cota obrigatória de
30%, para todos os partidos políticos,
para as candidaturas femininas aos car-
gos legislativos.

� Os destaques das inovações
institucionais democráticas, portanto, são:
o reconhecimento da cidadania feminina e
as alterações nas regras do jogo no pós-
1985.

Agradeço à acadêmica Rafaela Araújo (estu-
dante de Comunicação Social da Fumec), que
auxiliou na atualização dos dados relativos à
presença das mulheres nas disputas eleitorais.

Notas

1 A legislação da época era bastante exi-
gente para a comprovação da renda por
parte do eleitor. Demonstrava-se a ren-
da por meio da posse de bens de raiz,
de ações e de indústrias, pelo exercício
de atividade comercial, pelo pagamento
de impostos, pelo exercício de determi-
nados empregos públicos e de algumas
profissões, como guarda-livros, adminis-
tradores de fábricas e  corretores.

2 A restrição ao direito de voto no Brasil
variou muito. Ilustrativas a esse respeito
são as palavras de Walter Costa Porto:
�Quanto ao voto que se diz �restrito� � o
que implica em restrições de renda,
sexo, religião � o sufrágio foi, no Brasil,

durante toda a fase imperial, negado aos
que não provassem certa renda; às
mulheres, até a Segunda República.
Aos analfabetos, foi negado durante
quase todo o período republicano; mas,
no Império, lhes foi permitido o voto, por
vezes expressamente, por vezes de
modo indireto, quando se permitiam não
fossem assinadas as cédulas, ou o fos-
sem por outrem, a rogo do votante� (Por-
to, 1989, p. 82).

3 Em 1950,  de acordo com Porto, a Lei
nº 1.164 procurou proteger o sigilo do
voto com:

�a) o uso de sobrecartas oficiais unifor-
mes, opacas e rubricadas pelo presiden-
te da mesa receptora, à medida que fos-
sem entregues aos eleitores; b) o isola-
mento do eleitor em cabine indevassável
para o só efeito de introduzir a cédula de
sua escolha na sobrecarta e, em segui-
da, fechá-la; c) a verificação da autentici-
dade da sobrecarta à vista da rubrica; d)
o emprego de urna que assegure a
inviolabilidade do sufrágio e seja suficien-
temente ampla para que não se acumu-
lem as sobrecartas na ordem em que
forem introduzidas� (art. 54). (Porto,
1995, pp. 382-383)

4 O Código de 1950, em seu artigo 3º, rea-
firmou a mesma limitação.
A Emenda Constitucional  nº 9, de 22 de
julho de 1964,  deu ao parágrafo único
do artigo 132 a seguinte redação:
�Art. 132. .....
....
Parágrafo único. Os militares são
alistáveis, desde que oficiais, aspirantes
a oficiais, guardas-marinhas, subtenen-

tes ou suboficiais, sargentos ou alunos
das escolas militares de ensino superior
para formação de oficiais.�
Como se pode perceber, a única mudan-
ça efetiva trazida por essa emenda, em
relação ao artigo 132 da Constituição,
foi a inclusão dos guardas-marinhas en-
tre os alistáveis.

5 Observe-se que essa lei permitia tanto o
alistamento ex offcio como por reque-
rimento do interessado.

6 A esse propósito, Walter Costa Porto
comenta: �Como explicava Edgard Cos-
ta, fixando o eleitor na mesma seção elei-
toral, sendo conservada em cartório,
para  a remessa oportuna à respectiva
Mesa Receptora, a folha individual de
votação viria abolir, entre outras fraudes,
a do uso do título falso ou de 2ª via, obti-
da de modo doloso, que possibilitava a
duplicidade de votos em seções diferen-
tes, e a retenção do título por terceiros
� os chamados �cabos eleitorais� � como
modo de obstar o exercício do voto de
adversários.
Passava a �folha individual de votação� a
ser o verdadeiro e legítimo título eleito-
ral. O cartão que, a partir da Lei  nº 2.550,
continuou a merecer a denominação de
�Título Eleitoral� se resumiria, então �
como explicava Edgard Costa � a um
extrato da respectiva folha individual, con-
tendo, a mais, os elementos necessá-
rios à identidade de seu portador, inclu-
sive a sua fotografia, restrito, no entan-
to, a servir de prova de que o eleitor está
inscrito na seção em que deveria votar�
(Porto, 1989, pp. 273 e 274).
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7 É ilustrativo fazer referência a comentá-
rios de Roberto Rosas a respeito da ins-
tituição da cédula única: �É outro ponto
fundamental para o sistema eleitoral
brasileiro, porque saímos do sistema de
cédula pessoal, da cédula impressa e
distribuída pelo candidato, para o indiví-
duo colocar dentro de um envelopezinho
e depositar na urna. Isso, posteriormen-
te, foi estendido a todas as eleições �
para deputado, senador e vereador, pro-
porcionais e majoritárias. Isso tem um
significado, do ponto de vista sociológico
e  do sistema eleitoral, muito importan-
te, ainda que apareça elementar se vis-

ta, talvez, por um estudioso estrangeiro,
que poderia examinar o sistema eleito-
ral brasileiro e dizer: Olha, a cédula era
pessoal, uninominal, enfim, o indivíduo
colocava dentro de um envelopezinho e
podia votar em qualquer lugar do exte-
rior�. Mas no Brasil tinha um significado
muito importante, tanto que há uma his-
tória contada por Mário Palmério num
de seus romances. O chefe político colo-
cou o envelopezinho com as cédulas no
bolso do eleitor, um caboclo, e disse: Olha,
o senhor pega este envelopinho e depo-
sita lá na urna�. Então o caboclo disse:
�Mas não dá nem para abrir e olhar?� Ele
respondeu: �Não, de maneira nenhuma.

O senhor não pode mexer nisso, não. O
senhor não sabe que há o sigilo do voto?
Não pode mexer de maneira alguma�
(Rosas, In: Peixoto & Porto,  1987, pp.
39 e 40).

8 Os dados também confirmam a exclusão
política de parcela significativa da popu-
lação em condições de usufruir o direito
de voto, se considerada apenas a idade
mínima, no período pós-1985 (18 anos
até 1985 e 16 anos, facultativamente, a
partir de 1988): em 1970, 20,9% esta-
vam excluídos porque eram analfabetos
e, em 1980, 16,8%. Em contrapartida,
em 1990, 14% eram eleitores em poten-
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cial, uma vez que os analfabetos passa-
ram a ter o direito facultativo de voto pela
nova Constituição (conforme os dados do
IBGE, Censos de 1970, 1980 e 1990).

9 Posteriormente, a Lei nº 7.332, de 1º de
julho de 1985, dispôs sobre o alistamen-
to e o voto do analfabeto.

10 Outra exceção para o alistamento era a
que envolvia os estrangeiros, como es-
tabelecido pelo 2º parágrafo do artigo
14 da Constituição Federal de 1988:
�Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e, durante o serviço militar
obrigatório, os conscritos.� Situação idên-
tica à estipulada pela Constituição de
1946, em seu artigo 131: � São eleito-

res os brasileiros maiores de dezoito
anos que se alistarem na forma da lei.�
(grifo nosso)

11 Repare-se que a legislação fala em sus-
pensão dos direitos políticos e não em
perda. Observe-se, também, que os di-
versos instrumentos legais, a começar do
Código Eleitoral de 1965 (Lei nº 4.737,
de 15/7/65), passando pela Constitui-
ção de 1967 e a de 1969, até a de 1988,
mantiveram a restrição do direito de voto
aos condenados criminalmente, en-

quanto durarem seus efeitos. Adici-
one-se a isso que a mais nova Constitui-
ção, a de 1988, é mais precisa, determi-
nando que a restrição ocorrerá quando
houver �condenação criminal  tran-

sitada em julgado, enquanto du-

rarem seus efeitos� (art. 15, III, grifos
nossos).

12 Em 1998, com eleições para presiden-
te, senador, governador, deputado fe-

deral e deputado estadual, o uso da urna
eletrônica se deu em maior escala, atin-
gindo cerca de 60% dos eleitores do Bra-
sil, correspondendo, assim, a cerca de
63 mil eleitores. A título de exemplo, em
Minas Gerais, a urna eletrônica foi utiliza-
da nos 45 maiores colégios eleitorais
(acima de 40.500 eleitores), o que signi-
ficou 46,45% do eleitorado do Estado, o
equivalente a 5.341.887 eleitores (de
um total de 11.815.219 eleitores no
Estado), conforme dados da Assembléia
Legislativa (disponíveis na Internet, no
site: www.almg.gov.br). Por sua vez, as
eleições municipais de 2000 e as  nacio-
nais e estaduais de 2002 foram total-
mente informatizadas.

13 De acordo com Avelar (2000), a Região
Nordeste conta com a maioria absoluta
de prefeitas entre 1972 e 2000.

14 A partir do período democrático de
1985, somente no pleito de 1998 é que
houve redução proporcional  de eleitas;
curiosamente, é quando se identifica
crescimento da  proporção de candida-
turas.

15 Segundo Porto (1995), em 1933, na
Assembléia Constituinte, existiam, além
dos 214 deputados eleitos diretamen-
te, 40 deputados indicados por meio de
�representação classista�. Entre esses
40, havia uma mulher indicada pelo Sin-
dicato de Datilógrafos e Taquígrafos do
Distrito Federal. Assim, pode-se regis-
trar a presença de duas mulheres na
Câmara, uma entre os 214 eleitos por
voto direto, e outra entre as 40
�classistas�.
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O Poder Legislativo e a demo-

cracia têm caminhado juntos ao lon-

go da História. Se a democracia,

especialmente no paradigma do

Estado Democrático de Direito e da

democracia social e participativa, vai

além do Poder Legislativo, parece-

me inquestionável, todavia, que o

Legislativo independente e no exer-

cício de suas prerrogativas e res-

ponsabilidades constitucionais seja

pressuposto do regime democráti-

co. Onde os parlamentos são fecha-

dos ou funcionam sob a tutela e o

controle de poderes externos, a

democracia não sobrevive e os di-

reitos fundamentais das pessoas e

da sociedade passam a ser poster-

gados e violados.

No Brasil, o Legislativo precedeu

os caminhos da democracia e da

crescente participação popular e

ajudou a construí-los e aplainá-los.

Os dois � o Legislativo e os valores e

procedimentos democráticos �

constituem uma vocação e uma

conquista do povo brasileiro. A dita-

dura e os regimes de exceção nun-

ca encontraram boa acolhida no

nosso país, sendo sempre confron-

tados e derrotados nas ruas e pra-

ças públicas.

Começou com d. Pedro I. Os

setores mais esclarecidos e

politizados da sociedade brasileira

daquela época jamais perdoaram

o imperador pelo golpe de 12 de

novembro de 1823, dissolvendo a

Assembléia Constituinte. Quanto

mais d. Pedro se afastava dos prin-

cípios políticos liberais e constitucio-

nais tanto mais crescia a resistên-

cia ao despotismo imperial. A re-

pressão brutal aos revolucionários

constitucionalistas da chamada

Confederação do Equador em

1824 e o martírio de Frei Caneca

aumentaram o fosso que separava

o imperador do povo brasileiro. Em

1826, instalou-se a primeira Câma-

ra dos Deputados da nossa histó-

ria. Dom Pedro esperava submetê-

la, como fez com a Constituinte. En-

ganou-se. Entre os deputados elei-

tos, estava o mineiro Bernardo Pe-

reira de Vasconcelos. O controverti-

do estadista, vivendo naquele perío-

do o momento de maior intensida-

de e lucidez de sua vida, foi o primei-

ro grande arquiteto que deu as li-

nhas e coordenadas mestras e ini-

ciais para a construção do grande

e inacabado edifício das nossas ins-

tituições parlamentares e demo-

cráticas. Bernardo fundou o Poder

Legislativo no Brasil e lançou as ba-

ses do princípio da supremacia da

Constituição sobre o qual se esta-

belece o controle de constitucio-

nalidade das leis e dos atos admi-

nistrativos. A sua contribuição su-

perior naquele momento vem sen-

do reconhecida e reiterada pelo

melhor da nossa historiografia:

Euclides da Cunha, Joaquim

Nabuco, Octávio Tarquínio de

Sousa, Afonso Arinos de Melo Fran-

co, José Honório Rodrigues,

Raymundo Faoro, José Murilo de

Carvalho. O empenho de Bernardo

de Vasconcelos foi no sentido de

enquadrar o imperador, seus mi-

nistros e áulicos nos marcos dos

princípios e das normas constitucio-

nais. No dia 7 de setembro de

1828, ele discursava na Câmara

saudando dom Pedro:

�Um só desejo concentra hoje todos

os desejos do Brasil � Constituição�,

um só eco retumba hoje do

Oiapoque ao Guaporé � Constitui-

ção �, um só sentimento reúne

hoje os representantes da Nação

� Constituição �: Constituição é a

alma da vida política de Vossa Ma-

jestade Imperial�.

Estava lançado o slogan que

percorreu o País: �Viva o impera-

dor... enquanto constitucional�.

A preocupação central de Vas-

concelos, como nos ensina José

Murilo de Carvalho, �foi colocar em

funcionamento a monarquia repre-

sentativa, acabar com os resíduos

do absolutismo ainda vigentes na

cabeça e nas práticas do impera-

dor, de seus ministros e até mes-
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mo nas leis (...) Era uma luta por

idéias mas também por regras, pro-

cedimentos, rituais�.1

Os métodos atrabiliários e as

seduções bonapartistas de dom

Pedro levaram ao 7 de abril de

1831: o imperador, a rigor, foi de-

posto pelo povo nas ruas. A abdica-

ção foi uma saída honrosa. Nos dias

que antecederam essa ruptura,

dom Pedro vem a Minas, tentando

reviver os sucessos de 1822. É re-

cebido com a maior frieza � os mi-

neiros jogam-lhe na cara o mais

duro dos protestos: o silêncio! �, ao

som melancólico dos sinos das igre-

jas reverenciando os mortos.

O período histórico compreen-

dido entre 1822 e 1840 foi marca-

do por intensas disputas políticas. A

década de 30 viveu o período

descentralizador do Código de Pro-

cesso Criminal e do Ato Adicional. O

ano de 1840 marca a virada con-

servadora com o Golpe da Maiori-

dade, a revisão do Código de Pro-

cesso Criminal e a Lei de Interpre-

tação. Estabeleceu-se a sólida

hegemonia saquarema alicerçada

na grande propriedade rural e na

escravidão. A chamada �estabilida-

de� do período de dom Pedro II

manteve a tradição parlamentar,

não obstante seu viés elitista e de

total exclusão dos negros, dos ín-

dios, dos pobres e das mulheres.

Muitos e respeitados críticos daque-

la fase da nossa história dirão que

era um parlamentarismo de facha-

da, uma grande encenação aos pés

do imperador, que a todos manipu-

lava e controlava. Se não tivemos

no longo período do Segundo Rei-

nado uma figura forte e altamente

qualificada do ponto de vista intelec-

tual e político � como foi Bernardo

nos anos 20 �, tampouco podemos

nos esquecer de que, apesar dos

pesares, foi também no Parlamen-

to do Segundo Império que Joa-

quim Nabuco viveu os melhores

momentos de sua vida pública na

luta pela abolição e pelas reformas

moral, social e política do País. Tive-

mos também Zacharias de Góes e

Vasconcelos defendendo os �limites

do Poder Moderador� atribuído ao

imperador pela Constituição de

1824 e Tavares Bastos defenden-

do a descentralização, o fortaleci-

mento e a autonomia das provínci-

as, tese que era cara também a

Joaquim Nabuco.

A República Velha manteve, em

linhas gerais, o corte elitista,

excludente e ritualista do Império. O

povo permanecia à margem. As

menores e mais tímidas tentativas

de participação e de exercício da ci-

dadania foram duramente reprimi-

das. Mas, por outro lado, aprende-

mos com as lições da história que

os direitos vão sendo construídos e

conquistados lenta e, muitas vezes,

penosamente. Vão assim como se

fossem por camadas e círculos con-

cêntricos: do voto censitário ao voto

universal; dos direitos restritos aos

nobres previstos na Carta Magna

dos ingleses (1215) aos direitos

humanos universalizados pela his-

tórica Declaração da ONU (1948)...

Apesar de todas as dificuldades,

a República Velha assistiu às cam-

panhas civilistas e às pregações de

Rui Barbosa, além de assistir tam-

bém ao surgimento, entre nós, do

Direito do Trabalho, com Joaquim

Pimenta, Evaristo de Moraes e Mau-

rício Lacerda, condição primeira

para a democratização nas rela-

ções sociais e de trabalho. A defa-

sagem entre o Brasil real e o Brasil

formal foi, a meu ver, a causa

determinante da Revolução de

1930. Com todas as suas contradi-

ções e limites, o movimento revolu-

cionário liderado por Getúlio Vargas

insere o Brasil na problemática polí-

tica, econômica e social que mar-

cou, às vezes dramaticamente, o

século XX. Fica claro, todavia, após

o Golpe de 37, que as parcelas mais

conscientes da população brasilei-

ra queriam incorporar as classes

populares e trabalhadoras no pro-

cesso de desenvolvimento do Bra-

sil, sem abdicar da liberdade e das



REVISTA DO LEGISLATIVO54

conquistas democráticas, naquela

época ainda tão precárias. Algumas

personalidades de vanguarda co-

meçaram a construir o projeto de

um País igualmente comprometido

com a democracia e com a justiça

social, uma dando sentido e conteú-

do à outra. Talvez a figura mais

emblemática � na teoria e na práti-

ca � desse modelo emergente no

final dos anos 30 e ao longo dos

anos 40 e 50 tenha sido o notável

e discretíssimo mineiro Edgar de

Godói da Mata-Machado, como se

depreende da leitura atenta de sua

obra � especialmente o Memorial

de Idéias Políticas � e, sobretudo,

do seu testemunho existencial.

Um fato histórico objetivo é que,

apesar do talento e do poder de

sedução de Getúlio Vargas, dos ine-

gáveis avanços e conquistas no

campo econômico e social, da in-

corporação de temas e personali-

dades emblemáticas de nossa for-

mação cultural e étnica e da propa-

ganda bem-orquestrada e dirigida,

Getúlio encontrou um óbice

intransponível na crescente e incon-

tida vocação libertária e democráti-

ca do povo brasileiro.  Definitivamen-

te, a parcela majoritária e mais ge-

nerosa do nosso povo não gosta

de ditadores.

O período entre 1946 e 1964

foi marcado por uma crescente dis-

puta, que se foi degenerando para

as formas mais primárias de secta-

rismo. De um lado, a UDN, cada vez

mais empalmada pela liderança in-

conseqüente, narcísica e golpista de

Carlos Lacerda e, de outro, as lide-

ranças de um populismo fluido e

vago, incapazes de pôr na mesa da

grande negociação nacional um

projeto para o País, mais claro e

consistente, que pudesse sensibili-

zar e atrair as forças políticas e so-

Jairo Perez
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ciais do centro. No torvelinho das

paixões desenfreadas, aqueles que

expressavam o melhor das nossas

tradições atualizadas pelos novos

desafios e possibilidades foram im-

possibilitados de situar a herança

conciliatória em novo patamar, com

a efetiva participação do povo e dos

trabalhadores. San Tiago Dantas foi

a grande expressão dessa tentati-

va desesperada de evitar o �naufrá-

gio� de 64. Se, como outros, não

conseguiu evitar o impasse resolvi-

do em benefício das elites mais re-

trógradas e desvinculadas dos sen-

timentos mais profundos da nacio-

nalidade e da pátria, manteve ace-

sa a chama das nossas melhores

possibilidades: preservar e alargar

o nosso legado de tolerância e nele

integrar definitivamente, sem meias

palavras ou medidas, as grandes

massas empobrecidas e miserabi-

lizadas do nosso povo.

A ditadura pós-64 foi derrotada

nas ruas. Vinte anos de luta e resis-

tência atestaram, mais uma vez,

que nós não gostamos de ditadu-

ras, não as suportamos.

Desde a eleição de Tancredo

Neves, ainda pelo colégio eleitoral

da ditadura, o Brasil vem buscando

o reencontro consigo mesmo na

democracia e na justiça social. A

morte inesperada de Tancredo, as

previsíveis dificuldades do governo

Sarney em face de suas ligações

com o regime que fora suplantado,

o desgoverno Collor, a omissão do

governo Fernando Henrique Cardo-

so diante dos mais graves proble-

mas e desafios do Brasil, em tudo

isso o País vem demonstrando gran-

de maturidade política que se mani-

festou de forma vigorosa no afasta-

mento constitucional do presidente

Fernando Collor de Mello.

É nesse contexto que se inse-

rem as eleições de 2002, escolhen-

do para a Presidência da República

um autêntico filho do sofrido e reti-

rante povo brasileiro. A eleição de

Lula, o metalúrgico, representa

uma virada histórica. Pela primeira

vez na história brasileira, teremos

um presidente que não é filho ou

representante direto das elites

econômicas do Brasil. As eleições

marcaram também um notável

crescimento do Partido dos Tra-

balhadores, que elegeu a maior

bancada na Câmara dos Deputa-

dos � 91 deputados � e na Assem-

bléia Legislativa de Minas � 15 de-

putados.

Uma leitura atenta do resultado

eleitoral, considerando as vitórias e

derrotas mais expressivas, mostra

que o eleitorado brasileiro votou

majoritariamente apontando um

rumo para o Brasil. O recado das

urnas foi dado no sentido de resga-

tar a dignidade e a ética na política.

As pessoas querem o fim da

corrupção e a consolidação de prá-

ticas e procedimentos que consa-

grem a honestidade, a transparên-

cia e a prestação de contas; que-

rem respeito com o dinheiro, os

bens e o patrimônio públicos. Que-

rem ainda claramente a retomada

do crescimento econômico e o

apoio aos setores produtivos da

economia, mas vinculados a políti-

cas que promovam melhor distri-

buição da renda e da riqueza nacio-

nais e maior justiça social. O presi-

dente eleito captou esse sentimen-

to ao declarar a luta prioritária con-

tra a fome, o desemprego e a vio-

lência e ao reafirmar que, além dos

temas mencionados, seu governo

estará empenhado em ampliar as

possibilidades de acesso à moradia,

vinculado aos direitos familiares e

de cidadania. Também reiterou a

determinação de enfrentar, com a

participação da sociedade e do Con-

gresso Nacional, os grandes desa-

fios relacionados com as reformas

tributária, da previdência social, da

legislação sindical e trabalhista, po-

lítica e eleitoral e com a reforma

agrária, sem descurar das políticas

de apoio à produção rural, à refor-

ma e ao desenvolvimento urbano.

Se vincularmos o resultado elei-

toral às manifestações patrióticas
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que têm ocorrido com freqüência e

espontaneidade, como a afirmação

carinhosa e pacífica dos símbolos

nacionais na última Copa do Mun-

do, fica evidente que a soberania

nacional é assunto que hoje se faz

presente na consciência e no co-

ração da grande maioria do povo

brasileiro.

Assuntos como a Amazônia e a

preservação da integridade do nos-

so território; o Acordo de Livre Co-

mércio das Américas (Alca); o com-

bate à violência e ao crescente po-

der do crime organizado confron-

tando instituições; a soberania e o

monopólio da força inerentes ao

Estado; os acordos de Alcântara e

a presença do Brasil no cenário in-

ternacional, além de outros temas

correlatos ligados a questões inter-

nacionais e diplomáticas, passaram

a ser objeto de interesse, debate e

reflexão de amplos setores da po-

pulação.

A maioria votou pelo Brasil e

por um projeto nacional e integra-

do de desenvolvimento econômico,

social e cultural, considerando-se

as diversidades e vocações locais

e regionais e o estímulo às suas

respectivas cadeias e arranjos pro-

dutivos.

O povo brasileiro votou pelas

mudanças e por uma nova manei-

ra de ver, pensar e governar o Bra-

sil, a partir de atenção, cuidado e

carinho maiores com as pessoas,

as famílias e as comunidades, es-

pecialmente os mais pobres. Mas

foi claramente um voto pelas mu-

danças pactuadas e negociadas na

perspectiva dos interesses superi-

ores do Brasil e do povo brasileiro.

Assim, não foi dada uma carta bran-

ca a ninguém, a nenhum partido, a

nenhuma coligação. Se o PT cres-

ceu além das nossas próprias ex-

pectativas, se elegemos o presiden-

te da República, não podemos per-

der a humildade, o discernimento e

a clara compreensão da realidade.

Não temos a maioria no Congres-

so Nacional nem na Assembléia

Legislativa de Minas. Foram eleitos

nos vários estados da Federação,

como no caso de Minas Gerais, go-

vernadores de outros partidos. As-

sim, na próxima legislatura, o PT terá

91 deputados federais; o PFL, 84; o

PMDB, 74; o PSDB, 71; o PPB, 49;

o PTB, 26; o PL, 26; o PSB, 22; o

PDT, 20; o PPS,15; o PC do B, 12; o

Prona, 6; o PV, 5; o PSD, 4; o PST, 3;

e o PSL, PSDC, PSC e PMN elege-

ram um deputado cada um. Na

Assembléia de Minas, o quadro não

é diferente, guardadas as propor-

ções e especificidades do Estado.

São 15 deputados do PT; 10 do

PSDB; 9 do PMDB; 7 do PL; PTB,

PPB e PDT ficaram com 6 cada um;

PFL, 5; PRTB e PSB, 3 cada um; PPS,

PST e PSD com 2 cada um e o PC

do B com uma vaga.

A ordem popular foi clara: vamos

fazer mudanças políticas, econômi-

cas e sociais, vamos redirecionar o

modelo e cuidar mais da vida, da

natureza e dos pobres, mas sem

sectarismos. Ninguém é dono do

País ou da verdade; o que se impõe

é reunir todos os políticos e parti-

dos que tenham Minas Gerais e o

Brasil como seu compromisso e

objetivo maiores, reunir todos os

setores e segmentos da sociedade

que queiram construir o bem co-

mum, os homens e mulheres de

boa vontade, para juntos construir-

mos a Minas e o Brasil que quere-

mos e merecemos, sob a égide da

ética, da democracia e do desen-

volvimento econômico e social sus-

tentado, considerando as diversida-

des e vocações locais e regionais.

Se tivermos juízo, lucidez e compe-

tência, poderemos viabilizar em nos-

so grande e querido País a primei-

ra grande revolução política, social

e cultural do século XXI por meios

pacíficos e democráticos, com a efe-

tiva participação do Poder

Legislativo. O povo brasileiro pede

passagem para o futuro: consolidar

e universalizar os direitos e deveres

da cidadania. Que nós, políticos, es-

tejamos à altura dos melhores sen-



REVISTA DO LEGISLATIVO 57

timentos, desejos e intuições do

nosso povo.

Penso que, para realizarmos

esse itinerário histórico, precisamos

confrontar dois desafios, entre ou-

tros. O primeiro deles diz respeito

ao tema deste trabalho: o Poder

Legislativo. Trata-se de indagar se

o Legislativo, em todos os níveis �

municipal, estadual, federal � bus-

cará um novo patamar para o exer-

cício de suas prerrogativas consti-

tucionais. Não se trata de mudar o

Legislativo, mas de cumprir efetiva-

mente as suas responsabilidades

institucionais. Considera-se, grosso

modo, que três tarefas apresen-

tam-se aos parlamentares: fiscali-

zar, legislar e debater, esta última

como premissa, inclusive, das fun-

ções anteriores. Interna e externa-

mente com a sociedade, deve ha-

ver o debate das grandes questões

postas pela conjuntura, pelos acon-

tecimentos e pela história. A condi-

ção primeira para fiscalizar os ou-

tros poderes e órgãos do Estado é

se autofiscalizar e prestar contas

das suas atividades e dos recursos

públicos postos à sua disposição.

Legislar nas democracias mo-

dernas não é produzir leis a

mancheias. Sempre oportuna a

advertência de Thomas Morus: �as

leis devem ser poucas e boas. E,

sobretudo, serem cumpridas�. Mas

é evidente, entretanto, que vivemos

uma época de profundas transfor-

mações. Emergem, a cada momen-

to, problemas e conflitos não disci-

plinados juridicamente. Afloram os

problemas novos referentes ao de-

senvolvimento da informática, das

mais recentes tecnologias, da en-

genharia genética. Ganham novas

dimensões, cada vez mais dramáti-

cas e urgentes, as questões soci-

ais, ambientais e urbanas. O Brasil

viveu um momento de grandes de-

bates, prenúncio mesmo de um

grande pacto social, na constituinte

que gerou a Constituição de 5 de

outubro de 1988, que se desdo-

brou nas constituições estaduais e

nas leis orgânicas municipais. Nes-

ses textos estão contidos os gran-

des princípios do nosso ordena-

mento jurídico e político. Cabe ago-

ra garantir o pleno cumprimento da

Constituição da República, das cons-

tituições estaduais e das leis orgâ-

nicas municipais, tanto por meio de

leis específicas que regulamentem

esses princípios e as normas cons-

titucionais que não são auto-expli-

cáveis quanto pelas políticas públi-

cas inspiradas nas diretrizes consti-

tucionais.

Boas leis pressupõem muitos e

bons debates � obedecidos prazos

e procedimentos � entre os parla-

mentos e entre eles e os vários se-

tores, segmentos e interessados

presentes na sociedade. Aqui a ta-

refa que se apresenta é recuperar

a dimensão parlamentar do

Legislativo, resgatando o poder

construtor e transformador da pa-

lavra � como expressão mais fiel

possível do pensamento, dos senti-

mentos, dos desejos.

O segundo desafio diz respeito

à questão social. O presidente elei-

to tocou esse ponto em discurso

pronunciado no Chile: a miséria, a

exclusão, as desigualdades sociais

que ferem as sensibilidades mais

moderadas comprometem a de-

mocracia. A democracia política

pressupõe a igualdade de direitos

e oportunidades. A melhor e mais

veneranda tradição cristã ensina

que a prática das virtudes evangéli-

cas pressupõe o atendimento das

necessidades materiais básicas.

Assim também as virtudes cívicas.

De barriga vazia ninguém pensa,

ninguém pode ser um cidadão bom

e consciente, muito menos amar e

servir à sua Pátria!

Nota
1 Bernardo Pereira de Vascon-

celos. Organização e introdução
de José Murilo de Carvalho � ed.
34, 1999 (Coleção Formadores
do Brasil), pág. 17.
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urnasrevelam a nova ordem do

sistema partidário brasileiro
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A dinâmica das eleições presidenciais exerce forte influência no desempenho regional das agremiações políticas, mas o sistema

partidário brasileiro começa a ganhar um perfil mais estável,  passando a girar em torno de três principais legendas.

eleições 2002
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Este artigo tem como objetivo discutir o impacto do recente
processo eleitoral sobre o sistema partidário brasileiro. Inte-
ressa aqui não apenas saber quem saiu mais forte ou mais
fraco das urnas, mas também expor a questão em perspecti-
va: 20 anos após a eleição de 1982, o que se pode afirmar
sobre sistema de partidos no Brasil? A resposta é que o siste-
ma partidário parece haver deixado para trás seu período de
maior fluidez para se apresentar de forma mais estável e com
um perfil que, por sua vez, é largamente influenciado pela dinâ-
mica das eleições presidenciais.

O texto está dividido em três partes. Na primeira, são apre-
sentados e analisados os dados referentes à eleição de no-
vembro de 2002. Na segunda, a análise volta-se para o desen-
volvimento do sistema partidário desde 1982. Na última e con-
clusiva parte, discute-se a relação entre tal evolução e a dinâmi-
ca do presidencialismo no Brasil.

A eleição de 2002 e seus números

A eleição de 2002 provocou algumas mudanças significati-
vas no quadro partidário brasileiro. O PT, obviamente beneficia-
do pelo excelente desempenho de Lula no primeiro turno, foi o
partido que mais cresceu no Congresso Nacional. Na Câmara
dos Deputados, o PT passou de 58 para 91 deputados e ele-
geu a maior bancada, o que lhe confere uma série de direitos
regimentais importantes. No Senado Federal, foram eleitos 10
senadores, um desempenho muito melhor do que o registra-
do em 1994 � quando foram renovados 2/3 da Casa e o
partido elegeu 4 representantes. Apenas nas eleições para os
governos estaduais, o partido não cresceu. Manteve três esta-
dos sob sua direção, mas perdeu, naquela que foi sua única
derrota em 2002, no Rio Grande do Sul1 .

O PSDB terá, em 2003, uma bancada bem menor na Câ-
mara dos Deputados. O partido perdeu 28 cadeiras em rela-
ção ao último pleito. Elegeu 8 senadores � número inferior ao
de 1994, quando foram 9 os mandatos conquistados � e
manteve o número de governos estaduais obtidos em 1998.

Também o PFL perdeu vagas na Câmara: das 105 assegu-
radas há quatro anos, apenas 84 foram mantidas. A queda
pôde ser compensada com o desempenho no Senado � fo-

ram 14 eleitos em 2002, contra  11 em 1994 �, mas o saldo
geral é negativo, uma vez que o partido obteve dois governos
estaduais a menos do que em 1998.

O PMDB ficou com 9 cadeiras a menos na Câmara dos
Deputados. No Senado, o desempenho foi ainda pior: foram 9
eleitos na última eleição, contra 14 em 1994 e 12 em 1998 �
quando apenas 27 cadeiras estavam em jogo. Os
peemedebistas perderam, ainda, um governo estadual � e o
recuo só não foi maior porque, no Paraná e em Santa Catarina,
o partido embarcou na onda Lula, em flagrante, embora não
surpreendente, contradição com sua participação na disputa
presidencial2 .

A eleição de 2002 foi ruim para o PPB. O partido perdeu 11
cadeiras na Câmara, além de não ter elegido nenhum senador
ou governador � havia elegido dois senadores em 1994 e dois
governadores em 1998. O PTB e o PDT sofreram perdas me-
nores, respectivamente, 5 e 4 deputados federais. Os
pedetistas mantiveram a bancada no Senado, conquistando
as mesmas 4 cadeiras de 1994. Em relação àquele ano, o PTB
perdeu uma cadeira. O partido continuou sem eleger governa-
dores � o último foi em 1994 �, enquanto o PDT, que havia
conquistado o governo do Rio de Janeiro em 1998, ficou com
o do Amapá3 .

O PL, na esteira da legenda do PT, mais do que dobrou sua
representação na Câmara dos Deputados, passando dos 12
eleitos em 1998 para 26 em 2002. O PPS e PC do B também
registraram crescimento expressivo no número de deputados
federais: de 3 para 15 e de 7 para 12, respectivamente4 . Pela
primeira vez, o PPS elegeu governadores. O crescimento do PSB
foi pouco expressivo na Câmara � de 19 para 22 cadeiras �,
mas o partido dobrou o número de governadores e elegeu 2
senadores a mais do que em 1994. Os dados para a eleição
de 2002 podem ser vistos na tabela 1.

A eleição de 2002 registrou o segundo grande avanço da
esquerda na Câmara dos Deputados desde 1982. O primeiro
fora em 1990, quando os partidos de esquerda, que haviam
conquistado 9,7% das cadeiras em 1986, chegaram a 19,9%.
Nas duas eleições da década de 90, não houve crescimento
significativo, de forma que, em 1998, a esquerda possuía 22%
dos deputados no Congresso. A partir de 2003, a esquerda
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controlará 32,3% dos votos na Câmara. Também no Senado,
o crescimento foi expressivo: de 14 para 24 senadores (30%
da Casa) entre 1998 e 2002.

O crescimento da esquerda importa, na medida em que
amplia a base de parlamentares ideologicamente mais próxi-
mos ao presidente eleito. Aos 166 deputados eleitos pela es-
querda irão se juntar outros 52, filiados a dois partidos de tra-
jetória conservadora � o PL e PTB. No Senado, esses partidos
somam 30 votos. Isso significa que, se Lula quiser constituir
uma base majoritária no Congresso, deverá atrair o PMDB
para o governo, o que lhe permitiria chegar a 57% dos votos na

Câmara e 60,5% no Senado. Tal base de sustentação poderá
crescer um pouco mais, devido à provável migração de deputa-
dos em direção aos partidos governistas5 .

Lula contará ainda com o enorme arsenal de recursos cons-
titucionais à disposição dos presidentes brasileiros, que, de
acordo com Figueiredo e Limongi (1999), lhes permite deter-
minar a agenda e o ritmo dos trabalhos no Congresso. De toda
forma, é preciso levar em conta que: a) algumas das iniciativas
propostas por Lula, como as reformas tributária e da previdên-
cia e as mudanças na CLT, demandam um quórum de 60%,
nas duas Casas, para serem aprovadas e b) a possível coalizão

Tabela 1

Número e percentual de deputados, senadores e governadores
eleitos por partido em 2002

Câmara dos Deputados Senado Federal Governos Estaduais
Partidos

Número % Número % Número %

PT 91 17,7 10 18,5 3 11,1

PFL 84 16,4 14 25,9 4 14,8

PMDB 74 14,4 9 16,7 5 18,5

PSDB 71 13,8 8 14,8 7 25,9

PPB 49 9,6 - 0 - 0

PTB 26 5,1 2 3,7 - 0

PL 26 5,1 2 3,7 - 0

PSB 22 4,3 3 5,6 4 14,8

PDT 21 4,1 4 7,4 1 3,7

PPS 15 2,9 1 1,9 2 7,4

PC do B 12 2,3 - 0 - 0

Outros* 22 4,3 1 1,9 1 3,7

Total 513 100 54 100 27 100

Fonte: TSE.
* Na Câmara, o Prona, PV, PSD, PST, PSL, PSC, PSDC e PMN elegeram, respectivamente, 6, 5, 4, 3, 1, 1, 1 e 1 deputados. No

Senado, o PSD elegeu 1 representante. O PSL elegeu 1 governador.
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governista será ideologicamente  heterogênea e contará com
nove partidos (na hipótese de adesão do PMDB), o que exigirá
habilidade do governo na condução de sua agenda.

Vinte anos de sistema partidário

O atual sistema partidário brasileiro passou por três fases
distintas. Nos primeiros anos, apresentava-se como um siste-
ma de dois partidos e meio. Entre 1985 e 1990, a matriz
bipartidária seria desconstituída, em um processo que teve
início com a crise do PDS, foi alimentado pela implosão do PMDB
após a Constituinte e culminou com a criação de muitos outros
partidos no interior do Congresso Nacional6 . Mas, na primeira
metade dos anos 90, a fase aguda de criação e fusão de par-
tidos seria superada e a segunda experiência multipartidária
brasileira começaria a tomar forma. No lugar do bipartidarismo
imperfeito da década de 80, surgiria um multipartidarismo ca-
racterizado pela equalização das forças partidárias e pela pre-
sença de agremiações de porte médio.

De acordo com Jairo Nicolau (1996), o resultado das elei-
ções de 1994 já permitiria supor �uma possível consolidação
do quadro partidário brasileiro em torno de sete partidos
(PMDB, PFL, PPB, PSDB, PT, PDT e PTB)�. De fato, os sete
partidos mencionados dividiram entre si, nos anos 90, o gros-
so da representação política no País. No plano majoritário, tais
legendas fecharam a década ocupando 96,2% das cadeiras
no Senado, 92,5% dos governos estaduais e 85,8% das prefei-
turas municipais. No que se refere aos pleitos proporcionais,
os mesmos partidos, em 1998, controlavam 89,9% da Câma-
ra dos Deputados, ocupavam 79,7% das cadeiras nas assem-
bléias legislativas e haviam elegido 79,3% dos vereadores (Melo,
2002).

Mas é possível dizer que essa estabilização é ainda relativa,
e a eleição de 2002 fornece evidências nesse sentido. Basta
verificar que o controle dos sete principais partidos sobre a
representação diminuiu em todos os níveis. A partir de 2003,
eles ocuparão 88,9% das cadeiras no Senado e dirigirão 74,1%
dos governos estaduais. Na Câmara e nas assembléias
legislativas, comandarão, respectivamente, 81,1% e 72% dos
deputados. Na verdade, já não se pode referir a um sistema

articulado em torno de sete partidos, uma vez que o PDT e PTB
não mais se destacam, em termos da representação conquis-
tada eleitoralmente, em relação a partidos como o PSB, PL e
PPS. Graficamente � como se pode observar na figura 1, que
apresenta a evolução da bancada dos partidos na Câmara dos
Deputados entre 1982 e 2002 �, o peso dos �outros� parti-
dos, excetuando-se os sete mencionados, aumenta nesta últi-
ma eleição, interrompendo uma tendência de queda e aproxi-
mando-se do patamar registrado na eleição de 1990.

O mau desempenho do PDT não representou novidade. O
partido manteve tendência generalizada de crescimento até
1990, quando apresentou uma inversão na sua curva de de-
sempenho e passou a perder cadeiras e votos em todas as
eleições que disputou, conforme pode ser visto na figura 1.
Enquanto os pedetistas caíam, o PT mostrava tendência inver-
sa e mantinha um crescimento constante. No centro do espec-
tro partidário, também é possível estabelecer certo contraste.
A figura 1 mostra que o PMDB recua a cada eleição, ao passo
que o PSDB cresce de forma vigorosa entre 1990 e 1998,
tendência freada em 2002.

À direita do espectro, vê-se que o PTB, depois de haver
alcançado o seu teto nas eleições de 1990, vem perdendo
espaço na Câmara. O PPB conseguiu recuperar-se do desas-
tre eleitoral de 1986 e apresentou ligeiro crescimento ao lon-
go dos anos 90. Mas é preciso lembrar que o partido foi bene-
ficiado por dois processos de fusão, incorporando o PDC em
1993 e o PP em 1995. Em 1990, o PDS e PDC haviam elegido
13,1% dos deputados na Câmara. Em 1994, o PPR, partido
que resulta da fusão dos dois anteriores, conquistou apenas
10,1% das cadeiras disponíveis. Nessa mesma eleição, o PP
elegera 7,4% da Câmara. Em 1998, o PPB, resultado da fusão
entre o PPR e PP, chega a apenas 11,7% das cadeiras. Ao que
tudo indica, as fusões sucessivas compensaram a perda de
força da legenda. Em 2002, no entanto, o PPB recua, tornan-
do mais complicado um quadro em que, como já dito, não se
contabilizam senadores ou governadores eleitos. Nesse con-
texto, que talvez seja a mais clara demonstração de sua crise,
o partido conseguiu apenas três cadeiras em São Paulo, esta-
do em que sempre conquistou bancadas expressivas. Na ver-
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dade, as eleições de 2002 sacramentam a liderança definitiva
do PFL à direita do espectro partidário.

Os partidos e as eleições presidenciais

Pretende-se, nesta seção, mostrar que o quadro partidá-
rio brasileiro registrou três �ultrapassagens�, 20 anos após a
primeira eleição. Se, em 1982, o sistema emergia estruturado
em torno do PMDB e PDS, com o PDT despontando como a
principal legenda à esquerda, hoje parece claro que esses três
partidos foram superados pelo PSDB, PFL e PT, legendas que
vão constituir o sistema partidário no próximo período.

Por que os três últimos? Porque foram os partidos mais
bem-sucedidos, quando se consideram as quatro eleições pre-
sidenciais disputadas após a redemocratização7 . À esquerda
do espectro partidário, a �ultrapassagem� do PDT pelo PT co-

meçou a se delinear na disputa por uma vaga no segundo
turno das eleições de 1989. Cinco anos depois, em 1994,
enquanto as intenções de voto para Lula subiam de 17,2%
para 27% dos votos válidos, Brizola registrava uma queda de
16,5% para 3,2%. Em 1998, Brizola foi o vice de Lula na disputa
presidencial e, em 2002, o PDT apostou em Ciro Gomes como
alternativa ao fortalecimento do petismo. Se hoje o PT lidera de
forma incontestável a esquerda brasileira, tal posição deve-se
à capacidade de polarização demonstrada em todas as dispu-
tas presidenciais, até a vitória em 2002.

No que se refere às posições relativas do PSDB e PMDB, o
momento decisivo foi a eleição presidencial de 1994. Ao apre-
sentar seu programa de estabilização econômica e concreti-
zar a aliança com o PFL e PTB, o PSDB assumiu o papel que o
PMDB havia cumprido na transição para a democracia e, pelo
menos até 1986, estava aparentemente destinado a preser-
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var: a condição de agente capaz de operar a partir do centro
do sistema partidário, amortecendo as tendências à polariza-
ção e funcionando como fiador do processo político. A capaci-
dade de apresentar e perseguir um determinado conjunto de
políticas � ainda que tenha obscurecido a grife social-democra-
ta do partido � foi determinante para que o PSDB ultrapassas-
se o PMDB. Este, por sua vez, manteve-se paralisado por agu-
da divisão interna desde a Constituinte. Seus candidatos à pre-
sidência da República em 1989 e 1994 foram abandonados à
própria sorte e, em 1998, o partido não concorreu à eleição
presidencial. Incapaz de articular um projeto nacional e caren-
te de lideranças que pudessem servir como ponto de
aglutinação, o partido manteve-se, ao longo desses anos, como
agregado de interesses regionais precariamente unificados pela
maximização de cargos no plano federal. A percepção de que o
futuro da legenda estava em jogo fez com que as lideranças do
PMDB se empenhassem na aproximação com o PSDB e no
deslocamento do PFL de sua condição de sócio privilegiado na
base parlamentar de FHC, o que acabou sendo decisivo para a
definição da chapa situacionista em 2002.

A eleição de 1994 também foi importante para definir as
posições à direita do espectro partidário. O PFL, que havia sus-
tentado com o PSDB a estratégia de implantação do Plano
Real durante o governo Itamar Franco, conquistou a Vice-Pre-
sidência na chapa de FHC, recuperando-se, dessa forma, dos
dois insucessos anteriores: a candidatura de Aureliano Chaves
em 1989 e o governo Collor. Por outro lado, o PPB investiu no
lançamento de candidatura própria � o que era coerente com
a sua não-participação no governo Itamar Franco. Convidado,
posteriormente, a participar do governo FHC, o partido mante-
ve-se em posição secundária na coalizão governista, não ape-
nas no que se refere ao peso ministerial, mas também à capa-
cidade de influenciar a agenda governamental. A rigor, o PPB
demonstrou não ter condições para ser mais do que um parti-
do que, para existir, depende de lideranças influentes no Sul e
Sudeste do País que atuem, de forma autônoma, no campo
conservador.

O PFL, por sua vez, articulou-se com o objetivo de disputar a
condição de partido majoritário no interior da base de apoio de
FHC. Interveio nos rumos da agenda governamental, avançou

na formulação de um projeto político mais claramente liberal e
atuou de forma disciplinada no Congresso. Além disso, o parti-
do, que já havia ocupado postos nos ministérios de todos os
governos desde José Sarney, pôde desfrutar, de forma privile-
giada, da maior estabilidade ministerial no período FHC: mante-
ve, do primeiro para o segundo mandato, as pastas da Previ-
dência, de Minas e Energia e de Meio Ambiente, agregando
posteriormente a de Esportes e Turismo. Se é verdade, como
sustenta Souza (1975:32), que �a institucionalização de uma
organização, ou de um sistema de organizações, depende de
sua capacidade de efetivamente oferecer alguma coisa à sua
clientela�, o fato é que o PFL pôde, até o abandono da base do
governo FHC, dispor de recursos preciosos para o fortaleci-
mento de sua liderança no campo conservador.

A eleição de 2002 parece confirmar a importância das dis-
putas presidenciais para a conformação do sistema partidário
brasileiro. Enquanto o excelente desempenho de Lula no pri-
meiro turno levou o PT e, secundariamente, o PL e o PC do B a
crescer como nunca no Congresso, a baixa votação de José
Serra contribuiu para que o PSDB recuasse significativamente
na Câmara dos Deputados e frustrou os planos dos dirigentes
do PMDB no sentido de interromper a tendência de queda do
partido8 . O PFL foi prejudicado pela desconstituição da aliança
vitoriosa nas duas eleições anteriores e pela divisão no partido
entre a candidatura tucana e a de Ciro Gomes.  Já o PPB
sentiu o impacto de ter simplesmente desaparecido da disputa
presidencial: nos dois estados  � São Paulo e Santa Catarina �
onde sofreu as maiores derrotas, seus candidatos estiveram
prensados pela polarização Lula x Serra.

As candidaturas de Ciro Gomes e Garotinho, por sua vez,
não provocaram grande impacto no Congresso sobre as ban-
cadas dos partidos que os apoiaram. A questão, nesse caso,
refere-se não apenas ao desempenho dos candidatos, mas
também à fragilidade de seus vínculos com as legendas em
questão. É a soma desses dois fatores que frustrará os pla-
nos de crescimento do PTB e PDT e fará com que o aumento
da presença do PPS e PSB no cenário nacional seja apenas
discreto.

No próximo período, o sistema partidário brasileiro vai con-
centrar-se em torno do PT, PSDB e PFL. O primeiro, à frente do
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bloco partidário de sustentação do governo Lula; os demais, na
condição de núcleo da oposição ao novo presidente. O destino
do PMDB e PPB é incerto. Os peemedebistas podem se dividir
na tomada de posição frente a Lula, mas também podem con-
tinuar sem tomar posição alguma! O PPB provavelmente verá
sua bancada diminuir ao longo da legislatura e pode ser absor-
vido pelo PFL. Quanto aos demais partidos, terão que trabalhar
muito nos próximos anos se não quiserem sentir o impacto da
cláusula de barreira nas eleições de 2006.

Notas

1 Também no número de deputados estaduais eleitos, o PT cresceu
� de 91 em 1998 para 147 em 2002 �,  registrando o melhor
desempenho entre todos os partidos.

2 Os três partidos também perderam espaço nas assembléias
legislativas. O PMDB passou de 176 deputados estaduais eleitos
em 1998 para 134 em 2002; o PFL, de 171 para 120; e o PSDB, de
151 para 138.

3 Garotinho foi eleito governador do Rio de Janeiro pelo PDT, mas
depois se transferiu para o PSB.

4 Vale registrar, no entanto, que o PL e o PPS já haviam sido benefici-
ados pelas migrações partidárias na Câmara dos Deputados. A
situação do PL é sui generis: dos 12 eleitos em 1998, 10 abando-
naram a sigla, mas outros 21 a ela aderiram. O PPS recebeu a
adesão de 10 novos deputados ao longo da legislatura.

5 Ver Melo (2002 b).  As últimas legislaturas têm registrado, logo em
seu início, uma intensa troca de partido. Além disso, se o presidente
goza de popularidade e se dispõe a contemplar os seus aliados no
Congresso com a participação efetiva no governo, os partidos go-
vernistas tendem a ser os mais procurados pelos deputados
migrantes.

6 Quem examinasse o quadro partidário, naquele período ou nos
anos subseqüentes, constataria um sistema em estado de fluxo e
teria argumentos de sobra para apontar uma situação de �crise
partidária� (Lamounier, 1989) ou para afirmar que as alterações
haviam sido �de tal forma profundas que dificilmente se poderiam
apontar tendências em direção a seu fortalecimento� (Lima Júnior,
1993).

7 A dinâmica presidencial tem impacto sobre a evolução do sistema
partidário. Uma vez que a seqüência de eleições deixe claro quais
partidos possuem efetivas condições de disputar a cadeira presi-
dencial, essa informação passa a integrar o cálculo feito pelos líde-
res partidários, na definição de sua estratégia, e pelos eleitores, na
definição de seu voto. De acordo com Duverger (1986), foi o dualismo

da eleição presidencial o responsável pela redução do número de
partidos na França após a Quinta República. A opinião é compartilha-
da por Ware (1996), para quem a supremacia do Partido Socialista
sobre o Comunista, no interior da esquerda francesa, foi definida
graças ao melhor desempenho do primeiro nas eleições presidenci-
ais. Ainda que realizadas sob a exigência de maioria absoluta, as
eleições presidenciais francesas influenciaram o desenvolvimento
do sistema partidário na assembléia � não a ponto de introduzir o
bipartidarismo, mas fazendo com que sua dinâmica política girasse
em torno de dois blocos cujas lideranças mantiveram-se
inquestionáveis. Na primeira experiência democrática brasileira,
segundo Lavareda (1991), as eleições presidenciais foram impor-
tantes para que a UDN, o PSD e o PTB fixassem sua imagem peran-
te o eleitorado.

8 No momento em que este artigo foi escrito não era possível saber
a votação final de cada partido nas eleições proporcionais. Mas era
provável que o PSDB e PMDB conquistassem mais votos para a
Câmara dos Deputados do que José Serra para a Presidência da
República.
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A parceria entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil é o caminho escolhido pelo governo Aécio Neves

para conduzir Minas Gerais nos próximos quatro anos. Com sua atuação limitada pelas dificuldades financeiras e pela

reduzida possibilidade de investimento, o governo eleito aposta na parceria público/privado para marcar sua administração.

Identificar focos de desenvolvimento econômico, impulsionando-os por meio de fundos específicos, e fomentar a

participação social com a realização de fóruns são algumas propostas apresentadas pelo coordenador da equipe de

transição do governo, Antônio Augusto Anastasia.

Nesta entrevista à Revista do Legislativo, ele descarta a hipótese de terceirização de áreas essenciais, como a saúde, e

defende um choque de gestão, com a redução das áreas-meio e o incremento da qualidade nas áreas-fim da

administração pública, aprimorando os serviços oferecidos à população. Participaram da entrevista as jornalistas Fabiana

Oliveira e Patrícia Duarte e a assessora técnica Myriam Costa de Oliveira, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
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O governador eleito Aécio Neves assumirá um estado com graves proble-
mas financeiros e, apesar disso, terá que dar respostas em curto prazo
às expectativas do eleitorado. Quais os caminhos para superar as difi-
culdades?

A situação do Estado, sob o ponto de vista institucional, administrativo e financeiro, é difícil.
A União apresenta quadro parecido, assim como outros estados e grandes municípios.
Mas Minas Gerais tem uma situação fiscal peculiar, tendo em vista os seus déficits e o
volume de suas dívidas. O desenvolvimento de Minas só é possível com a retomada do
crescimento do Brasil, matéria privativa da política econômica federal. Mas o Estado tem
condições de desenvolver políticas públicas de ordem econômico-financeira que contri-
buam para reverter esse quadro. Para contornar as dificuldades, deve-se contar com a
criatividade e o apoio da sociedade � empresários, servidores públicos, organizações
sociais, etc. Por isso, cogitou-se na parceria público/privado, já conhecida pela sigla
PPP, a fim de identificar focos de desenvolvimento e associar poder público e iniciativa
privada para estimular essas atividades. Claro, seria usado um forte banco de fomento,
que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Mas haveria pouco investi-
mento financeiro, o trabalho seria mais de articulação e estímulo.

O senhor poderia exemplificar esses focos de desenvolvimento no
Estado?

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) divulgou um documento,
intitulado �Cresce Minas�, que identifica uma série de aglomerações produtivas regio-
nais, os clusters. Podem ser citadas a indústria moveleira da região de Ubá, a produ-
ção de gemas de jóias em Teófilo Otôni, o pólo de tecnologia de informática de Santa Rita
do Sapucaí, a agroindústria do Triângulo Mineiro e o estímulo ao algodão no Norte de
Minas. O Estado pode auxiliar o desenvolvimento dessas regiões, concedendo créditos
produtivos por intermédio do BDMG e de fundos específicos, que deverão ser aperfei-
çoados. Essa parceria público/privado passa, ainda, por outras iniciativas. A estrutura
hidroviária no Triângulo é um exemplo. Ela está paralisada, mas o Estado pode  associar-
se à iniciativa privada para desenvolver essa opção de transporte de cargas e grãos. É
preciso ser criativo nessa área, pois não há recursos públicos para investimento, salvo se
for aprovada a regulamentação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide), o que trará recursos para um vigoroso e corajoso programa de estradas.

Quais serão as formas de participação da sociedade nessa parceria públi-
co/privado?
Existirão várias formas, como a realização de fóruns especializados em determinados
segmentos. Na área econômica, haverá a recomposição do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado. Na área social, serão realizados fóruns de áreas específi-
cas, como saúde e educação. Existe a  proposta, por exemplo, de se criar uma Ouvidoria
Educacional, ou seja, um canal permanente de comunicação com as associações de
pais e amigos de escolas. Organismos e conselhos que já existem serão aprimorados, a
fim de que a interlocução do Estado com a sociedade civil ocorra e se mantenha. A PPP
não é exclusiva da área econômica e empresarial; atinge também a área social. Existem
experiências de êxito, nos governos federal e estadual, de parceria com organizações da
sociedade civil. O programa de alimentação da Pastoral da Criança é exemplo dessa
parceria bem-sucedida por meio da qual uma organização recebe recursos públicos e
também alavanca verba privada para implementar políticas sociais. Por isso, o progra-
ma de governo prevê que a população exerça o controle e participe ativamente. Há

PPP
A parceria público/privado (PPP) é
aquela pela qual o poder público se
associa ao particular na realização
das ações de políticas públicas, quer
no setor da atividade econômica, quer
na área social, na qual se destacam
as entidades do terceiro setor.
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outro exemplo, desta vez na área penitenciária: o das Associações de Proteção e Assis-
tência aos Condenados (Apacs), com destaque para a experiência de Itaúna. Há indica-
dores demonstrando que a reincidência criminal dos egressos das Apacs é quase
inexistente, enquanto a das penitenciárias comuns é de 70%. A sociedade foi estimulada
a participar, articulada pelo poder público, e também assumiu a política de execução
penal.

No caso da segurança pública, o modelo das Apacs será disseminado
pelo Estado? Qual a posição do governo eleito com relação aos presídios
regionais � criticados pelo volume excessivo de detentos que contraria,
inclusive, legislação que impõe limites numéricos?

É preciso levar em conta que cada área tem sua peculiaridade. Em cidades médias e
pequenas, existem as Apacs, que legitimam as comunidades na tentativa de estabele-
cer um novo funcionamento da execução penal. O estímulo às Apacs deve vir principal-
mente do Poder Judiciário e do Ministério Público. Já a questão dos presídios regionais
é delicada, pois as cidades, por razões evidentes, não gostam de recebê-los. Sabe-se,
contudo, que alguns presos necessitam ficar em regime fechado e com restrições maio-
res, em razão da periculosidade ou por risco de reincidência. Seria preciso analisar caso
a caso. Sabe-se, ainda, que o Ministério da Justiça aprova determinados modelos �
entre os quais o das penitenciárias regionais � e, naturalmente, só libera recursos do
Fundo Penitenciário Nacional nessas circunstâncias. Existe um conflito, portanto, entre a
legislação estadual e os modelos federais. Pode ser que se desenvolva um modelo
estadual, mas com dificuldades, no entanto, na obtenção de recursos para sua
implementação.

Uma das causas da violência é a falta de políticas públicas para o jovem,
que, desempregado e sem opção, pode enveredar pela criminalidade.
Quais serão as políticas voltadas para a juventude?
A juventude acaba sendo a protagonista das atividades criminosas e da violência. Isso
está relacionado com a ausência de educação ou o baixo nível de escolaridade do jovem
adulto brasileiro. Deve-se estimular o aluno a ficar na escola e trazer de volta aquele que
deixou de estudar. Será lançada, no início do governo, uma política de primeiro empre-
go que dará oportunidades aos jovens. Mas é preciso que haja a retomada do cresci-
mento do Brasil, pois o poder estadual não tem condições de, sozinho, criar os empre-
gos necessários � cerca de 100 mil por ano em Minas. Haverá uma ação mais efetiva do
Estado para os segmentos mais vulneráveis ou desfavorecidos. Há também a questão
da droga, que estimula a violência. Consta do plano de governo a criação de um organis-
mo para cuidar da prevenção e recuperação da dependência química.

Por que o Executivo solicitou da Assembléia autorização para fazer essa
reforma administrativa por lei delegada?

É natural que todo governo que se inicie apresente um perfil de organização administra-
tiva. Isso aconteceu em todos os anos e com todos os partidos. O governo do Estado
necessita da aprovação do Legislativo para mudanças na estrutura. A proposta do
governador eleito Aécio Neves é utilizar a delegação de competência (instrumento pre-
visto na Constituição e usado por todos os últimos governos, sem exceção) para apre-
sentar, desde o primeiro dia, uma nova estrutura de administração pública. Certamen-
te, o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai propor também um novo

Apacs
Ao contrário de uma penitenciária
tradicional, uma Associação de Pro-
teção e Assistência ao Condenado
(Apac) abriga número menor de pre-
sos. Nela, os �recuperados� partici-
pam das decisões administrativas e
de projetos como prestação de servi-
ços em fábricas e trabalhos arte-
sanais. A comunidade também pode
participar da administração das
Apacs. A iniciativa surgiu em 1972,
em São José dos campos (SP), che-
gando a Minas em 1985, com a Apac
de Itaúna. Segundo a Fraternidade
Brasileira de Assistência aos Conde-
nados, a Apac tem índice de reinci-
dência de 7%.

Primeiro emprego
O programa de estímulo ao primeiro
emprego, detalhado no Plano de
Governo da Coligação Minas Unida,
inclui a proposta de concessão de
benefícios fiscais às empresas de
pequeno porte que comprovem o in-
gresso de jovens no primeiro empre-
go como acréscimo à força de traba-
lho. Propõe, ainda, aplicar o mesmo
procedimento no âmbito dos finan-
ciamentos concedidos pelo BDMG.



REVISTA DO LEGISLATIVO70

modelo, com a diferença de que, em nível federal, há o instrumento da medida provisó-
ria. É por meio da medida provisória que se aprovará, inclusive, a criação da Secretaria
contra a Fome.

Quais as mudanças a serem implementadas por meio das leis dele-
gadas?

A solicitação de autorização para elaborar leis delegadas diz respeito exclusivamente à
estrutura da administração direta e indireta. Não afeta salários nem servidores e não
está relacionada com questões orçamentárias. Refere-se, sim, ao desenho e à estrutu-
ra do Estado e, por conseqüência, aos cargos em comissão. Esse novo modelo de
administração pública, viabilizado pelas leis delegadas, tem o objetivo de produzir uma
situação de custeio e de economia que possa fazer frente ao déficit mensal, da ordem de
R$ 140 milhões. É preciso reduzir despesas. Como isso não passa por demissão de
servidores de carreira e efetivos, deverão ser reduzidos a estrutura e os cargos
comissionados. São necessários recursos para abrir postos de saúde e escolas, pagar
professores e construir penitenciárias. Em que se deverá economizar? No custo da
máquina.

Em Minas, onde as mudanças se farão sentir com mais profundidade?

Nas atividades-meio, de suporte, que precisam ser reduzidas para que as atividades-fim
sejam aprimoradas. O Direito Administrativo ensina que o poder público, na atividade
administrativa, existe para desempenhar quatro funções: prestar serviços públicos, exer-
cer o poder de polícia, prestar fomento econômico e fazer intervenção na economia.
Essas são as atividades-fim, que devem ser estimuladas. É necessário diminuir as sedes
dos órgãos, os núcleos, os staffs, as assessorias, os gabinetes e a estrutura de coman-
do. É preciso estimular as atividades finalísticas do Estado.

Esse seria o choque de gestão mencionado na campanha para o governo
do Estado?

O choque de gestão é uma idéia, e esse nome, que é polêmico, foi utilizado proposita-
damente. O objetivo é introduzir uma política de qualidade na administração pública,
aprimorando os serviços oferecidos à população. Essa idéia não tem nada a ver com a
de qualidade na iniciativa privada, como alguns alegaram de maneira equivocada e infan-
til durante a campanha. Significa que o serviço público tem que funcionar para atender
bem a sociedade. Há um problema grave de gestão, que não é privativo de Minas, mas
comum à União e aos demais estados e municípios. Existe uma espécie de apatia, e esse
choque é necessário para dar estímulo aos funcionários, revitalizando a estrutura e
melhorando o funcionamento da máquina. O choque de gestão só funcionará se tiver o
endosso, o apoio e a cumplicidade dos servidores efetivos.

No governo Azeredo, havia a proposta de terceirizar as atividades de
saúde, que seriam assumidas pelas Organizações Sociais (OS). Na época,
houve manifestação contrária dos servidores e a idéia foi engavetada.
Qual será o posicionamento do governo Aécio Neves?

Não há a menor hipótese de se terceirizar a execução dos serviços de saúde para as
Organizações Sociais. Isso nem sequer consta do plano de governo. O comando da
saúde é público e essa é uma área que se baseia em recursos federais e estaduais
vinculados. É preciso, sim, interiorizar a saúde, com hospitais regionalizados, e prestigiar

Leis delegadas
As leis delegadas são elaboradas pelo
governador, mediante autorização da
Assembléia. Não podem ser objeto
de delegação atos de competência
privativa do Legislativo; matéria de lei
complementar; legislação sobre a or-
ganização do Judiciário, do Ministé-
rio Público e do Tribunal de Contas e
sobre o plano plurianual, as diretri-
zes orçamentárias e orçamento. A
delegação tem a forma de resolução,
que especifica seu conteúdo e os ter-
mos de seu exercício. Se a resolução
determinar a apreciação do projeto
pelo Legislativo, este o fará em vota-
ção única, vedada emenda.

Choque de gestão
A adoção de um choque de gestão
nas estruturas administrativas tem
o objetivo de desburocratizar, racio-
nalizar gastos, monitorar e avaliar, de
forma mais eficaz, as ações e os re-
sultados das intervenções governa-
mentais.
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a secretaria, o que é exatamente o oposto da terceirização. Não posso fazer observa-
ções sobre o projeto que tramitou na época do governo Azeredo, pois não o conheci.
Agora, as parcerias vão existir sob o ponto de vista suplementar, o que já acontece em
todos os governos. É claro que a iniciativa privada participa do sistema público de saúde
recebendo recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), pois os hospitais públicos não
dão conta da demanda por atendimento. A Santa Casa de Misericórdia é o maior aten-
dimento público de saúde de Minas. E o que é a Santa Casa? Uma Organização Social
(OS). Algum servidor é contra? Não. Todos a aplaudem. O mesmo acontece com o
Hospital Sarah Kubitschek. São modelos que funcionam perfeitamente integrados ao
poder público. O que há, lamentavelmente, em matéria de OS, é o desconhecimento do
modelo, que é recente e ainda vai amadurecer.

Quais as propostas do governo eleito com relação à previdência?

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido a revisão da questão
previdenciária. Sem dúvida, a situação da previdência é uma das mais graves e qualquer
solução depende, fundamentalmente, de normas constitucionais federais. O  Estado
tem pouca liberdade com relação ao tema. No entanto, será preciso revê-la, dependen-
do do que determinar a legislação federal. A previdência é deficitária e seu potencial de
ruína é muito grande. Ela terá que ser estudada, com muita cautela, com especialistas.

A difícil situação dos estados tem alimentado o debate sobre renegociações
da dívida com a União. Quais as perspectivas para Minas?

Não sou entusiasta da renegociação da dívida � que é um termo muito criticado �, mas
da recomposição desses valores, além da proposta do vice-presidente eleito José Alencar
de reduzir o percentual de encargos da dívida para 5% da receita líquida. Minas, junta-
mente com outros estados, demonstrará a necessidade dessa recomposição, e o pro-
cesso será facilitado, tendo em vista a proposta do vice-presidente eleito. Na prática, a
redução seria da ordem de R$ 80 milhões mensais. O presidente eleito já disse, inclusive,
que quer governar, de maneira imparcial, com os governadores. E o eleitorado mineiro
já demonstrou que deseja que o governador Aécio Neves e o presidente Lula trabalhem
integrados, cada qual na sua esfera de competência. É certamente o que ocorrerá,
apesar de haver diferenças ideológicas e partidárias, mas não pessoais e muito menos
com relação às políticas públicas a serem implementadas.

O governador Aécio Neves disse que vai ao exterior buscar recursos para
Minas. Para quais áreas?
Há um constrangimento legal em matéria de novos empréstimos. Quando foi feito o
acordo de renegociação da dívida de Minas com a União, em 1998, o Estado foi proibido
de se endividar, com algumas poucas ressalvas previstas em resolução do Senado.
Entre elas, a de um projeto de restauração de estradas chamado Prodest, que envolve
recursos da ordem de 330 milhões de dólares e que deverá ser resgatado. Há também
um programa de modernização administrativa negociado com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e outro com o Banco Mundial (Bird), que também foram
ressalvados. Existe, ainda, a possibilidade de algum tipo de tentativa de empréstimo por
intermédio da Copasa, na área de saneamento. O objetivo principal da visita do governa-
dor eleito ao exterior é demonstrar o interesse do Estado, assim como de outras unida-
des da Federeção, em voltar a ter acesso aos créditos internacionais, depois de supera-
das as dificuldades de ordem formal. É fundamental contar com esses recursos para
investimentos nas áreas social e de infra-estrutura.

 Organização Social
Organização Social, ou simplesmen-
te OS, é a pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, constituí-
da sob a forma de associação ou fun-
dação, voltada para a execução de
atividades de relevante valor social,
notadamente nas áreas de ensino,
pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico, proteção e preservação
do meio ambiente, cultura e saúde.



REVISTA DO LEGISLATIVO72

para ajustar

caminho estreito
mas o estado ainda tem

opção
as contas

Fabrício Augusto de Oliveira
Doutor em Economia, Professor do programa de Mestrado em Administração da Fundação João Pinheiro.

opinião
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Não existem fórmulas mágicas capazes de garantir uma rápida recuperação das finanças públicas. Faz-se necessário combinar medidas

emergenciais, no curto prazo, com medidas de médio e de longo prazos, que garantam o reencontro do governo com os objetivos de

equilíbrio fiscal.

análise setorial
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1. Introdução

O principal desafio que se apresenta para a
nova administração do Estado de Minas Gerais é
o de enfrentar a crítica situação em que se en-
contram suas finanças e encontrar soluções para
o equacionamento dessa situação, visando criar
condições mínimas necessárias para a
implementação do programa de governo e conti-
nuar garantindo à população a oferta de serviços
públicos essenciais. Não é uma tarefa fácil e nem
existem fórmulas mágicas capazes de garantir que
o saneamento seja rapidamente alcançado. Para
tanto, é necessário combinar medidas
�emergenciais� com outras de médio e longo pra-
zos. Enquanto as medidas de curto prazo contri-
buem para o alívio da atual situação de penúria
financeira do Estado, garantindo a �travessia� para
a reestruturação das condições de financiamen-
to de suas atividades, as medidas de médio e lon-
go prazos garantem a consolidação de novas
bases e o reencontro do governo com os objeti-
vos de equilíbrio fiscal. Esse ajuste representa,
assim, uma prioridade absoluta em relação às
demais ações do governo e, ao mesmo tempo,
uma condição indispensável para que elas tam-
bém possam ser implementadas.

Este trabalho discute essas questões em duas
etapas. Na primeira, visando apresentar uma vi-
são impressionista das finanças do Estado, anali-
sa sua situação atual e, adotando hipóteses ra-
zoáveis sobre possibilidades e conseqüências de
cumprimento ou de descumprimento das exigên-
cias da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), avalia
suas tendências, caso medidas importantes não
sejam adotadas para esse ajuste, e constata que
é grande a chance de o Estado perder a principal
razão de sua existência: prover bens públicos para
a sociedade. Na segunda, apresenta alternativas

para o ajuste, apoiado em medidas voltadas para
fortalecer a receita, racionalizar os gastos e dimi-
nuir ou desacelerar o ritmo de crescimento da
dívida, distribuídas no horizonte temporal do cur-
to e do longo prazos.

2. Razões para a prioridade do ajuste

A evolução dos principais indicadores das fi-
nanças do Estado de Minas Gerais não deixa dúvi-
das de que, se não for realizado um ajuste em
suas contas, o governo deve caminhar, em pou-
co tempo, para uma situação de inadimplência, à
medida que se tornar incapaz de honrar os com-
promissos assumidos com o pagamento dos en-
cargos da dívida renegociada com a União e, ain-
da o que é mais grave, de ver comprometido o
seu papel de garantir a oferta de serviços essen-
ciais para a população. Embora possa parecer
uma �dramatização� da difícil situação financeira
do Estado, essa constatação apóia-se em alguns
dados, expostos a seguir:1

� por força do acordo da dívida com a União e
da proibição contida na Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), na década de 90 e no go-
verno Itamar Franco não foram efetuados
empréstimos significativos. Ainda assim, o
montante da dívida (flutuante + fundada) do
governo do Estado atingiu, em agosto de
2002 (a preços deste mesmo mês), o mon-
tante de R$ 37,5 bilhões, havendo ainda a
indicação de que poderia ultrapassar R$ 38
bilhões no final do ano;

� do total exposto no item anterior, R$ 5,4 bi-
lhões referiam-se à dívida de curto prazo (flu-
tuante) com fornecedores, prestadores de
serviços, pessoal e recursos que deveriam ter
sido repassados para entidades e fundos es-
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taduais; e R$ 32,1 bilhões, à dívida de longo
prazo (fundada), distribuída entre dívida inter-
na (R$ 30,8 bilhões) e externa (R$ 1,3 bilhão);

� a relação entre a Dívida Líquida Consolidada e
a Receita Corrente Líquida, calculada pela
Secretaria da Fazenda de Minas Gerais para
aquele período (até agosto de 2002), foi de
3,1, tendo superado largamente o limite de
endividamento estabelecido pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e pela Resolução nº 40
do Senado Federal, que é de 2, indicando o
grande esforço que terá de ser realizado para
o Estado se enquadrar nesse limite e evitar as
sanções previstas na LRF;

� apesar de ser desejável alcançar esses limi-
tes, não são pequenas as dificuldades. O com-
portamento da receita depende do nível de
atividade econômica, que se tem mostrado
estagnada desde 1998, com a crise em que
mergulhou o Plano Real, o que impôs a ne-
cessidade de ajustes de caráter recessivo.
Essa situação deve prolongar-se pelo menos
até 2003, com implicações nocivas para o
Estado. Por outro lado, sobre a dívida (consi-
derando, neste caso, apenas a parcela
renegociada com a União, que atingiu R$ 30
bilhões em agosto de 2002), incidem juros
reais anuais de 7,5%, que independem do que
ocorre com a receita. Isso significa que, ape-
nas no caso de o Estado destinar, nos níveis
atuais, R$ 2,25 bilhões (7,5% de R$ 30 bi-
lhões) para seu pagamento, seria possível
conter, em termos reais, seu crescimento e,
para reduzi-la (amortizá-la), seria necessário
um montante superior a R$ 2,25 bilhões;

� para apenas manter estabilizada a dívida,
portanto, em termos reais, o Estado teria de

gerar superávits primários equivalentes a
13,3% de toda a sua receita corrente obtida
em 2001, de 20% do total da receita tributá-
ria e de 19,7% da receita corrente líquida
(RCL) do mesmo ano, percentuais mais do
que suficientes para demonstrar o grande
esforço fiscal que teria de ser feito para atin-
gir esse objetivo e os sacrifícios que seriam
exigidos da população para o seu enquadra-
mento nos limites de endividamento estabe-
lecidos pela LRF;

� de acordo com os dados contidos no Boletim
Orçamentário e Financeiro da Secretaria de
Estado da Fazenda (SEF), o Estado conseguiu
gerar superávits primários de R$ 509 milhões
em 1999 e R$ 398 milhões em 2000, valo-
res importantes, mas insuficientes para ga-
rantir o pagamento dos juros da dívida. Em
2001, foi gerado um déficit primário de
R$ 152 milhões. Como conseqüência, o défi-
cit operacional (que inclui os juros da dívida)
teria atingido R$ 673 milhões em 1999,
R$ 601 milhões em 2000 e R$ 1,47 bilhão
no ano seguinte, resultados que explicam, em
boa medida, o crescimento da dívida ocorrido
nesse período;

� o acordo da dívida estabelece um teto de 13%
da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado
para o pagamento da dívida com a União (que,
como visto, não tem sido suficiente sequer
para pagar os seus encargos � juros � e evi-
tar o crescimento de seu estoque). Como,
entretanto, com a LRF foi também estabeleci-
do um teto para a relação dívida/RCL, exigin-
do, sempre que ultrapassado, sua recondu-
ção para esse limite em um período determi-
nado, sob pena de sanções, o atingimento de
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ambos se torna difícil e problemático, em face
do descompasso existente entre os fatores
que determinam a evolução e o comporta-
mento dessas variáveis;

� a arrecadação do Estado tem apresentado
um excelente desempenho nos últimos anos,
mas sua melhora depende mais fundamen-
talmente do crescimento econômico e, por-
tanto, de decisões de política econômica que
se encontram fora da alçada do Estado. Abs-
traindo, assim, essa possibilidade e para faci-
litar a argumentação, restaria ao Estado a
política de redução de gastos para aumentar
o superávit primário de suas contas e rever-
ter o desequilíbrio da relação dívida/RCL. Ape-
sar de ser aparentemente mais fácil, essa
possibilidade indica pequenas chances de su-
cesso no curto prazo, dado o caráter obriga-
tório da maioria dos gastos, garantidos por
algum dispositivo legal e/ou constitucional, e
também porque, se explorada, sem critérios

adequados, poderá significar, nas condições
atuais, prejuízos para o funcionamento da
máquina pública superiores aos benefícios que
podem ser obtidos para o equilíbrio de suas
contas;

� do total da Receita Corrente Líquida (RCL) do
Estado, 73% se encontram comprometidos
com o pagamento de salário do funcionalis-
mo, sendo que os inativos absorvem 31%
desses recursos e os ativos, 42%. Outros 15%
da RCL são destinados, em média, para o
pagamento dos encargos da dívida (incluídas
as dívidas que não dizem respeito à União,
como as de origem externa, por exemplo),
enquanto os gastos com custeio respondem
por 8% de seu total. Se incluirmos o 1% desti-
nado para o financiamento da Fapemig, res-
tariam da RCL apenas 4% para o Estado fi-
nanciar outras atividades, investimentos e
atender a despesas que não contam com
previsão orçamentária. Isso significa que, para
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o Estado gerar o superávit primário requeri-
do apenas para estancar o crescimento real
da dívida (não para reduzi-la, portanto), seria
necessário renunciar completamente à reali-
zação de investimentos e às demais ativida-
des financiadas com os 4% da RCL suposta-
mente �livres�. Ainda assim, esses recursos
seriam insuficientes para o esforço fiscal re-
querido, sendo necessário reduzir outros
componentes de gastos (pessoal e custeio),
comprometendo sua capacidade de oferecer
serviços à sociedade. Mesmo sendo possível,
apesar dos custos que representa, essa pos-
sibilidade é limitada pelas seguintes razões:

a) os gastos com custeio se encontram extre-
mamente reduzidos depois do ajuste reali-
zado pela administração Itamar Franco, sig-
nificando que novos cortes podem parali-
sar ou comprometer o funcionamento de
setores estratégicos para a população,
como segurança, educação e saúde, por
exemplo;

b) os gastos com pessoal (ativos e inativos)
são considerados despesas obrigatórias.
A relação (GP/RCL) pode ser melhorada
(reduzida), na hipótese de não-crescimen-
to da RCL, mas apenas se forem promovi-
das demissões do funcionalismo ativo, re-
duzidos seus salários ou, no caso dos inati-
vos, revisado o esquema de financiamento
de seus benefícios, retirando ou reduzindo
o ônus que representa o seu pagamento
para o Tesouro estadual. Embora a LRF
contemple a adoção de iniciativas, como
demissões e reduções de salários do fun-
cionalismo para o enquadramento da ad-
ministração pública nos limites estabeleci-

dos para a relação GP/RCL, no caso de
Minas Gerais essa possibilidade é peque-
na, porque cerca de 90% dos servidores
ativos se encontram alocados em setores
essenciais, como segurança, educação e
saúde, o que evidencia as implicações que
tal medida representaria para a população.
No caso dos inativos, apenas com a defini-
ção de novas fontes de financiamento de
seus beneficiários seria possível reduzir o
ônus que eles representam para o Tesou-
ro, o que, entretanto, exige reformas em
uma área sabidamente delicada e a ado-
ção de medidas impopulares e desgastan-
tes politicamente, à medida que implicam
sacrifícios adicionais para esse segmento;

c) não bastasse isso, tais gastos apresentam
uma dinâmica própria de crescimento, in-
dependentemente de novas contratações
e de reajustes de salários, resultante do
aumento do número de aposentados, da
incorporação de benefícios nos salários, en-
tre outros, indicando que, caso nenhuma
providência seja adotada, a relação GP/RCL
pode crescer com o passar do tempo;

� se a relação GP/RCL crescer, os recursos
destinados ao pagamento da dívida e/ou os
de custeio, cujos níveis atualmente já são críti-
cos, terão de ser necessariamente reduzidos.
No caso da redução de recursos para o pa-
gamento da dívida, reforça-se o descumpri-
mento dos limites estabelecidos pela LRF para
algumas variáveis das finanças da administra-
ção pública (dívida e gastos com pessoal, nes-
te caso), e o ritmo de crescimento da dívida
pode se intensificar. No segundo caso, a má-
quina pública pode caminhar para uma situa-
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ção de paralisia, e o governo do Estado de
Minas Gerais se ver transformado em mero
pagador de folha de salário do funcionalismo,
crescentemente incapaz de compensar, por
meio da oferta de serviços, a sociedade da
qual extrai os tributos;

� situação que poderá agravar-se, caso, em
descumprimento dos termos da LRF, forem
impostas ao Estado as penalizações e san-
ções nela previstas: suspensão de transferên-
cias negociadas ou voluntárias, proibição de
contração de crédito, etc. Assim, refém dos
compromissos com o pagamento dos gastos
com pessoal, o Estado, caso não enfrente a
questão do ajuste fiscal com seriedade, pode-
rá caminhar para uma situação geral de
inadimplência e perder sua principal razão de
existência: prover a sociedade de bens públi-
cos. Por isso, a premência e a prioridade do
ajuste de suas contas, cujas alternativas são
discutidas em seguida.

3. Alternativas para o ajuste fiscal do
Estado

É ilusório pensar que o equilíbrio das contas
do Estado possa ser alcançado no curto prazo.
Do lado das receitas, o ambiente macroeco-
nômico desenhado para o próximo ano apresen-
ta-se desfavorável para sua expansão, diante das
más perspectivas de crescimento da economia
mundial, da escassez de crédito internacional,
principalmente para as economias emergentes
(incluindo-se o Brasil) e, no plano interno, dos com-
promissos assumidos com o FMI em termos de
metas para a inflação, o PIB e o superávit fiscal.
Do lado dos gastos, dado o engessamento do
orçamento com despesas de caráter obrigató-

rio, reduções significativas em seus montantes
exigem a aprovação e implementação de refor-
mas que, por sua natureza, demandam negocia-
ções e tempo. Em relação aos encargos da dívi-
da, o estreito raio de manobra do orçamento fe-
deral para 2003 não permite ilusões de ser pos-
sível nele acomodar menor exigência de esforço
fiscal dos governos subnacionais � estados e
municípios �, que terá, necessariamente, de ser
compensado com o aumento de superávit fiscal
da União, conforme o acordo assinado com o FMI.
Por isso, será necessário adotar medidas
emergenciais, que minimizem seu desequilíbrio de
caixa no curto prazo e lhe dêem fôlego para fazer
avançar as reformas e mudanças necessárias
para a construção de um ajuste confiável.

3.1. Medidas de curto prazo

A história de ajustes bem-sucedidos mostra
que não se podem desprezar ganhos, por meno-
res que sejam, uma vez que de seu somatório
podem ser obtidos importantes resultados para
se avançar na direção do equilíbrio desejado. Tam-
bém devem ser obstadas fontes potenciais de
drenagem de recursos e/ou de aumento de gas-
tos. No curto prazo, esse é o caminho que deve-
ria ser trilhado pelo Estado para dar início à re-
construção de suas bases de financiamento. En-
tre as medidas que podem e devem ser adotadas,
destacam-se as voltadas para:

� o fortalecimento da receita � Se não é
possível contar com um cenário favorável do
crescimento econômico, a adoção ou o
aprofundamento de políticas de combate à
sonegação pode contribuir para revitalizar a
receita, considerando-se que continuam ele-
vados os índices de perdas de arrecadação
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provocados por essa prática. Cuidados, en-
tretanto, devem ser tomados para evitar abu-
sos ou excessos no processo de fiscalização,
que possam despertar revolta dos contribu-
intes em dia com o fisco, transformando-se
em óbices para os resultados que podem ser
obtidos com essa iniciativa;

� a redução dos gastos � Embora sejam
reduzidas as possibilidades nessa frente, ga-
nhos podem ser obtidos, por exemplo: a) com
a realização de uma reforma administrativa
que extinga órgãos inócuos para o desempe-
nho das atividades do Estado, elimine as
superposições entre eles existentes, propi-
ciando redução de pessoal, de gastos com
custeio, etc., cuidando-se também de que
essa iniciativa não comprometa o funciona-
mento da máquina pública e a oferta de servi-
ços à população; b) o envolvimento dos Pode-
res Legislativo e Judiciário no processo de ajus-

te. Para isso, é necessário modificar a prática
atualmente existente no País que atribui toda
a responsabilidade desse processo � assim
como o seu ônus � ao Poder Executivo e res-
gatar o conceito de cooperação para benefí-
cio da sociedade. Em períodos de acentua-
das dificuldades financeiras vividas pelo Esta-
do, como o atual, não se justifica que esses
Poderes continuem a operar sem restrições
orçamentárias, infensos aos sacrifícios impos-
tos pelo ajuste. Sempre será possível nas ati-
vidades por eles desenvolvidas estabelecer
escalas de prioridades e renunciar a gastos,
pelo menos enquanto não se equaciona essa
questão, cujos custos são mais altos para a
sociedade do que os seus benefícios;

� a renegociação ou o postergamento
de dívidas � A sugestão diz respeito não à
dívida fundada, de longo prazo, para a qual
outra estratégia deve ser desenhada, mas à
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dívida de curto prazo, principalmente em rela-
ção a fornecedores e prestadores de servi-
ços. Um mapeamento de credores do Esta-
do, com a identificação de valores da dívida e
negociações para descontos, como condição
para a elaboração de uma escala de paga-
mento, são medidas que não podem ser des-
prezadas, pelos ganhos que representam no
curto prazo, considerando, inclusive, que tal
procedimento fortalece a credibilidade do
governante em assumir compromissos de
administrações anteriores;

� desmontar armadilhas � É crucial que
sejam desmontadas, no início da administra-
ção, armadilhas que possam reduzir receitas
e/ou aumentar gastos da administração, tal
como a que está inserida no Fundo
Previdenciário do Estado de Minas Gerais
(Funpemg). Embora necessário para dar iní-
cio ao processo de montagem das bases de
financiamento da previdência estadual, esse
instrumento, antes de se responsabilizar finan-
ceiramente pela concessão de novas aposen-
tadorias � o que só deve ocorrer a partir de
2010 � piora, no curto prazo, a situação fi-
nanceira do Estado pelas seguintes razões:
a) prevê, ainda que gradualmente, a transfe-
rência das contribuições recebidas do funcio-
nalismo público para o Fundo, processo que,
uma vez concluído, representará perdas de
R$ 500 milhões/ano de receita; b) estabele-
ce a destinação de 22% (quando o processo
se completar) de contribuição do Estado para
o Fundo, a fim de financiar a aposentadoria
dos servidores que ingressaram no sistema
a partir de 2002, exigindo, portanto, um es-
forço adicional de geração de recursos para

essa finalidade; c) como se não bastasse, ao
Estado é atribuído o compromisso de pagar
uma taxa de administração de 2% da folha ao
Fundo instituído. Dessa forma, o Estado per-
de receita (a contribuição atual dos servido-
res) e aumenta os gastos (contribuição para
os novos servidores e pagamento da taxa de
administração para o Fundo), sem desonerar-
se de nenhum custo dos inativos na sua es-
trutura de despesas. Por isso, nas condições
financeiras em que se encontra, justifica-se a
revisão das condições previstas para a
estruturação do Fundo e de postergamento
dos aportes de recursos que terão de ser
feitos pelo Estado, transferindo-os para um
período mais favorável, sob pena de seus
desequilíbrios serem ampliados.

3.2. Medidas de médio e longo prazos

Por exigirem negociações, reformas
desgastantes politicamente e cortes de privilégios,
as medidas necessárias para garantir um ajuste
permanente das contas do Estado só devem ge-
rar resultados em médio e longo prazos. Iniciati-
vas, entretanto, devem ser adotadas de imediato
para viabilizá-las e dar início ao processo de sua
implementação. À semelhança da estratégia ado-
tada para as medidas de curto prazo, os esforços
devem estar concentrados em todos os compo-
nentes de finanças públicas, visando enfrentar as
causas estruturais de seus desequilíbrios: recei-
tas, gastos e dívida.

� Receita � abstraindo do crescimento econô-
mico, dado que é dependente principalmente
de variáveis não controladas pelos governos
subnacionais, o Estado, além do aprimora-
mento da máquina de fiscalização e arreca-
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dação, conta com pelo menos duas frentes
que, exploradas, podem reduzir suas perdas
de receitas e fortalecê-las consideravelmen-
te: a) as renúncias fiscais, que, segundo pro-
jeções contidas na LDO de 2003, represen-
tam cerca de 27% da receita tributária; e b)
as perdas de arrecadação do ICMS,
provocadas pela Lei Complementar nº 87, de
1996, também conhecida como Lei Kandir,
estimadas em R$ 400 milhões/ano.2

No tocante às renúncias fiscais, torna-se ne-
cessário um levantamento do conjunto dos incen-
tivos concedidos pelo Estado de Minas Gerais e
uma avaliação dos custos e benefícios que repre-
sentam para os cofres públicos e para a socieda-
de, visando obter elementos para a tomada de
decisões sobre sua continuidade, extinção e revi-
são. A montagem de um sistema permanente de
avaliação e monitoramento dos resultados des-
ses incentivos é crucial nessa nova perspectiva,
para evitar que a manutenção de incentivos tor-
nados desnecessários � por já terem cumprido
seu papel, ou ineficazes do ponto de vista da gera-
ção de resultados diante das transformações eco-
nômicas ocorridas � continuem em vigor, apro-
priados como ganhos fáceis pelas empresas, com
prejuízos para as finanças públicas e para a socie-
dade.

Em relação à Lei Kandir, torna-se necessário
desenvolver esforços conjuntos com outros esta-
dos para negociar e aprovar mudanças nos crité-
rios de ressarcimento das perdas provocadas
com a isenção do ICMS sobre a exportação de
produtos primários e semi-elaborados e sobre
investimentos. Por envolver negociações e apro-
vação de emenda constitucional, que demandam
tempo, iniciativas nesse sentido devem ser

deslanchadas logo no início do governo, para que
seus resultados sejam mais rapidamente colhi-
dos, especialmente considerando a situação de
restrição orçamentária do governo federal.

� Despesa � materializada a reforma adminis-
trativa e o conseqüente enxugamento da
máquina pública dela decorrente, além do
envolvimento dos demais poderes na conten-
ção de gastos, as alternativas para redução
das despesas são limitadas. Nos últimos
anos, os gastos com investimentos encon-
tram-se em níveis extremamente reduzidos,
o mesmo acontecendo com os de custeio,
dado o ajuste nesse componente realizado
na administração Itamar Franco, indicando
ser estreito o espaço para cortes, sob pena
de prejudicar o funcionamento da máquina
pública. As despesas com pessoal, que ab-
sorvem cerca de 73% da Receita Corrente
Líquida (RCL), por outro lado, distribuem-se
entre o funcionalismo inativo (cerca de 31%
da RCL) e o ativo (42%). Em relação aos ati-
vos, cerca de 90% se encontram alocados
em setores estratégicos, como educação,
saúde e segurança, com reduzido espaço,
também, para demissões, que podem privar
a sociedade de parcela importante desses
serviços. Os ganhos que podem ser obtidos
nessa frente praticamente restringem-se,
assim, às despesas com inativos.

O desequilíbrio financeiro da previdência do
Estado e a necessidade de encontrar soluções
adequadas para o seu financiamento repontam,
assim, como um dos maiores desafios a ser en-
frentado pela atual administração para garantir a
solidez do ajuste realizado. Além das medidas de



REVISTA DO LEGISLATIVO82

curto prazo, já discutidas, destinadas a estancar
a perda potencial de recursos do Estado,
provocadas com a arquitetura do Fundo
Previdenciário, ações devem ser desenvolvidas
com o objetivo de: a) avançar na constituição e
consolidação do Fundo; b) reduzir os encargos do
Estado com o pagamento de aposentadorias e,
portanto, com suas despesas com pessoal. Para
isso, várias medidas devem ser avaliadas, tais
como: a) início de negociações sobre o encontro
de contas com o INSS; b) revisão dos níveis de
contribuição do Estado e do funcionalismo para a
previdência; c) avaliação, no tempo, de contribui-
ções e benefícios, visando garantir maior equilí-
brio dessas variáveis; d) possibilidade de estabele-
cer contribuição para os inativos, com limites de
isenção para os menores vencimentos e de
alíquotas progressivas incidentes acima de deter-
minado teto de acordo com os seus níveis de ren-
dimentos; etc. O importante é ter clareza de que a

solução para a questão previdenciária é central
no processo de ajuste e de que outros esforços
realizados nesse sentido serão insuficientes para
o equilíbrio desejável. Por mais impopulares que
sejam as medidas adotadas, são indispensáveis
para ultimar esse objetivo.

� Encargos da Dívida � as despesas com os
encargos da dívida contratual com a União
têm absorvido 13% da RCL do Estado. Soma-
dos os encargos com as demais dívidas, es-
ses encargos atingem, em média, 15% des-
sa receita. Diante das dificuldades financeiras
enfrentadas pela União e dos compromissos
assumidos pelo País com o FMI em relação à
geração de superávits fiscais, dificilmente o
governo federal conseguirá acomodar, no
orçamento de 2003, redução do pagamen-
to desses encargos pelos estados, porque
isso implicaria aumentar seu esforço para
garantir que a meta acordada fosse atingida.
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Gestões e negociações nessa direção, entre-
tanto, podem ser desenvolvidas para que isso
ocorra em 2004, lembrando que proposta
de redução desses encargos para 5%, apre-
sentada pelo senador José Alencar (PL/MG),
encontra-se em tramitação no Senado Fede-
ral. Além disso, o índice de correção da dívida,
o IGP-DI, teria de ser revisto, porque é alta-
mente influenciado pelo comportamento do
câmbio, amplificando consideravelmente o
estoque da dívida e tornando-a crescente-
mente impagável. Só para se ter uma idéia do
impacto sobre o montante da dívida, com o
IGP-DI se situando em torno de 20% em 2002,
seu estoque conhecerá uma ampliação, em
termos nominais, de R$ 8,25 bilhões, já que
sobre ele também incidem juros de 7,5% a.a.
(27,5% x R$ 30 bilhões), tendo o Estado rea-
lizado pagamentos em torno de R$ 1,5 bi-
lhão. Esse descompasso entre os fatores (ín-
dices e taxas reais de juros) que determinam
o crescimento da dívida e os que determinam
o da receita (atividade econômica, principal-
mente) apenas confirma que a relação D/
RCL deve se ampliar com o passar do tempo,
caso não se modifiquem seus indexadores,
tornando-a crescentemente impagável e
descumprindo os limites estabelecidos na LRF.
A revisão das taxas de juros cobradas tam-
bém deve figurar entre os itens a serem
renegociados.

4. Conclusões

Para a nova administração que assume o co-
mando do governo do Estado em 2003, a reor-
ganização de suas finanças e a promoção do ajus-
te fiscal repontam como principais tarefas a se-
rem realizadas para criar condições mínimas de

governabilidade e para estabelecer uma ponte
entre o curto e o médio/longo prazos que lhe
permita implementar seu programa de ações.
Não é uma tarefa fácil, mas também não é impos-
sível. Para tanto, medidas ainda que impopulares
e desgastantes politicamente terão de ser
adotadas, o que é mais factível em início de gover-
no. De qualquer forma, cabe lembrar que a histó-
ria dos ajustes fiscais realizados em diversos paí-
ses ensina que, quando bem- sucedidos, por mais
dolorosos que sejam seus resultados para a po-
pulação em um primeiro momento, os governos
que os implementaram terminaram, via de regra,
sendo reconduzidos ao poder. Os que sucumbi-
ram aos argumentos muitas vezes mesquinhos e
interesseiros de auxiliares, que não queriam se
arriscar a perder seus eleitores com medidas
impopulares, tiveram desempenho ridículo e,
com raras exceções, foi-lhes negada nova opor-
tunidade. Já os verdadeiros estadistas foram os
que, percebendo claramente a situação com que
se defrontaram, não hesitaram, mesmo diante
dos argumentos contrários à implementação de
medidas que poderiam desagradar a popula-
ção, em adotá-las. Para esses, a história nor-
malmente abre as páginas de seus livros para
mostrá-los como exemplos de lucidez, coragem
e integridade.

Notas
1 Todas as informações aqui utilizadas foram ex-
traídas da publicação da SEF/MG: Boletim Orça-
mentário e Financeiro do Estado de Minas Ge-
rais, outubro de 2003.

2 Cf. Riani, F. & Pontes de Albuquerque, C.M. Per-
das de Arrecadação do ICMS no Estado de Mi-
nas Gerais com a Lei Kandir: estimativas para
1996 a 2001. Belo Horizonte, mimeo, 2001.
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Sabino José Fortes Fleury
Gerente-geral de Consultoria Temática da Alemg

a assembléia de
minas e o
acompanhamento
de políticas públicas

Nesta edição da Revista do Legislativo, técnicos da

Gerência-Geral de Consultoria Temática produzem um

conjunto de artigos em que se procura abordar aspectos

das políticas públicas desenvolvidas no governo Itamar

Franco. Ainda que um esforço inicial, o trabalho reflete a

diretriz da Mesa da Assembléia de aprimorar o papel

fiscalizador do Poder Legislativo.

análise setorial
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É bastante comum que, ao término de períodos cronologicamente demarca-
dos,  proceda-se  ao exame dos fatos e eventos neles acontecidos e, sempre que
possível, busque-se iniciar um processo de planejamento que possa orientar as
ações futuras, corrigindo-se eventuais erros e aprimorando-se aquilo que mere-
ce ter continuidade. Isso é válido tanto para as vidas humanas individualmente
consideradas quanto para as etapas específicas da política nacional.

Falar em  avaliação das ações governamentais pressupõe, no entanto, que
sejam esclarecidos alguns aspectos teóricos e conceituais acerca do que se
pretende fazer. Isso é necessário para que se evitem distorções no entendimen-
to e para que um processo que é essencialmente construtivo não seja percebido
como elemento de desagregação política ou de crítica despropositada.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar o fato de que a avaliação requer utiliza-
ção adequada de dados disponíveis e uso de indicadores usualmente reconheci-
dos. Essa é uma condição essencial para que a avaliação não venha a se confun-
dir com uma mera emissão de juízos de valor. Nesse momento, duas dificuldades
se apresentam. Por um lado, os dados disponíveis acerca das ações governa-
mentais � em que pese o notável incremento em sua quantidade e qualidade na
última década, em grande parte decorrente da utilização de meios eletrônicos de
processamento da informação � ainda são pouco disseminados e de acesso
restrito ou, o que é equivalente, são apresentados de forma desagregada e
pouco consistente. Por outro lado, os responsáveis pelo planejamento, pela
implementação ou pela avaliação de políticas públicas ainda utilizam os dados
existentes, freqüentemente,  de forma incipiente e muitas vezes inadequada. A
tradição ensaística que predominou no campo das ciências humanas e sociais no
Brasil ainda produz significativos efeitos sobre a administração pública nacional.

Em segundo lugar, deve-se ter em mente o fato de que avaliação não é sinô-
nimo de fiscalização, embora compreenda, por mais abrangente, esse outro
processo. A fiscalização das atividades dos responsáveis pela gestão do patrimônio
público constitui um dever de órgãos como o Ministério Público e os Tribunais de
Contas, sendo que a conseqüência necessária da comprovada malversação de
recursos públicos deve ser a punição exemplar dos comprovadamente respon-
sáveis pelos desvios, após o devido processo e assegurada a ampla defesa. En-
tretanto, o acompanhamento das políticas públicas que apenas se restringe aos
aspectos punitivos é insuficiente como elemento de aprimoramento das ações
estatais. O processo de avaliação deve ser o ponto de partida para a correção de
rumos e para a consagração do princípio da eficiência, incluído no texto do artigo
37 da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a quem compete, por
determinação constitucional expressa, o controle externo da atividade dos ór-
gãos da administração, sempre manifestou sua preocupação com o acompa-
nhamento das políticas públicas no Estado, especialmente no período pós-
redemocratização, por meio das diretrizes aprovadas pelas suas sucessivas Mesas.
Esse acompanhamento deve se pautar, no entanto, pelo espírito de harmonia e
cooperação entre os Poderes, conforme determina o artigo 2º da Constituição
da República.

As dificuldades enfrentadas quando da construção de mecanismos consis-
tentes de avaliação governamental foram reconhecidas há muito pela Casa. No
diagnóstico que acompanha o Plano Plurianual de Ação Governamental 2000/
2003, em vigor, reconhece-se �a insuficiência de recursos e mecanismos que
permitam o acompanhamento da eficácia das políticas públicas, a fim de subsi-
diar a deliberação legislativa� (p. 61). Conseqüentemente, aponta-se como dire-
triz para a ação administrativa no quadriênio  a promoção de estudos �visando à
criação do núcleo de acompanhamento de políticas públicas, para desenvolver
instrumentos de gestão que permitam o aprimoramento da ação legislativa,
incluindo a ação de metodologia de avaliação de políticas públicas� (p. 62).

O reconhecimento da existência de problemas e dificuldades constitui, no
entanto, o requisito necessário para sua superação. Somente aqueles que con-
seguem enxergar a inadequação de determinada conjuntura são capazes de
promover a superação dos problemas existentes. Nesse sentido, a criação da
Gerência de Acompanhamento do Orçamento, no âmbito da Gerência-Geral de
Consultoria Temática, por meio da Deliberação da Mesa nº 2.319, de 9 de julho
de 2002, representou, no contexto mencionado, um primeiro  e importante
passo para a implantação das diretrizes emanadas pela direção superior da
Assembléia Legislativa. Esse é um processo que apenas se inicia e que, para se
consolidar, necessita de ações complementares no âmbito tanto do
assessoramento técnico quanto da ação político-parlamentar.

No primeiro caso, é fundamental o apoio da direção administrativa da Casa
para que a atividade parlamentar conte com suporte especializado competente
e atualizado. A alocação de pessoal técnico em número suficiente para atender,
em tempo oportuno e de forma adequada, tanto o inteiro conjunto dos parla-
mentares estaduais quanto as demandas freqüentemente encaminhadas por
setores da sociedade civil, constitui um requisito básico para o tratamento da
questão. Dadas as regras constitucionais em vigor, essa alocação depende da
adequada seleção por meio de concurso público (como recentemente se fez na
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Casa) e, respeitado o juízo de conveniência e de oportunidade a cargo exclusivo
da Mesa da Assembléia Legislativa, da nomeação dos candidatos aprovados,
obedecido o número de vagas previstas no respectivo edital. O aprimoramento
constante do corpo técnico da Casa é outra questão que deve ser prioridade
administrativa, especialmente nas áreas em que o conhecimento especializado
constitui a matéria-prima da atuação funcional e onde o saber se renova com
grande velocidade. Nessas áreas em que a eventual desatualização pode ter
sérias e danosas conseqüências, a participação de servidores em cursos e con-
gressos representa o mais eficaz mecanismo de aprimoramento da ação admi-
nistrativa.

Quanto à atuação parlamentar, o incentivo ao processo de interiorização e ao
aprofundamento da atividade de fiscalização, no âmbito das comissões perma-
nentes, aparece como um imperativo nos tempos atuais. A Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais deve permanentemente reafirmar sua condição de
órgão catalizador das demandas da sociedade civil e de guardiã das liberdades
fundamentais no Estado Democrático de Direito � entre as quais se situa a de-
manda relativa ao direito de acesso às informações sobre o destino dos recursos
públicos. Deve-se lembrar, ainda, que o aprimoramento do corpo técnico consti-
tui um requisito necessário, porém não suficiente, para o processo de avaliação
de políticas públicas. Os parlamentares são os titulares do controle externo da
administração e, portanto, devem questionar, investigar, propor alterações e
aprovar as políticas do Estado, de acordo com o conhecimento que têm da maté-
ria e com as convicções político-ideológicas que lhes são peculiares e que estão
no fundamento do exercício de seu mandato eletivo.

Essas breves considerações têm como objetivo introduzir um conjunto de
artigos, produzidos por técnicos lotados na Gerência-Geral de Consultoria
Temática da Assembléia, a partir dos quais se procura abordar aspectos das
políticas públicas desenvolvidas no governo Itamar Franco. Trata-se de um esfor-
ço inicial e, portanto, passível de falhas e imperfeições. Mas, ao mesmo tempo,
essa produção simboliza o esforço empreendido pelo corpo técnico da Casa para
fazer valer as diretrizes da Mesa, já mencionadas. Sabemos que o término de um
período governamental ou de uma legislatura configura um desses momentos
especiais em que se faz o balanço dos feitos passados e em que se preparam os
instrumentos para um novo período governamental. Nesse sentido, os artigos
que se seguem, ao abordarem áreas específicas da atuação governamental no
período 1999/2002, têm como objetivo contribuir, de forma modesta, para o
exame e o futuro aprimoramento das ações do governo que se inicia.
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administração pública
autonomia preservada,
mas sem inovação

análise setorial



REVISTA DO LEGISLATIVO 89

Contrário à política administrativa adotada pelo governo

federal, o governo Itamar Franco transitou entre o perfil

estatizante-conservador e o que propõe a democratização

do setor público, sem prejuízo da sua dimensão estatal.

Apesar das medidas implantadas sobre procedimentos

administrativos, de avanços pontuais e de uma política

de pessoal que tentou dar um tratamento digno ao servidor,

poucas ações concretas foram tomadas como propostas

alternativas às reformas implementadas pela União.

Roberto Sorbilli Filho
e Wladimir Rodrigues Dias
Consultores da Alemg

O mandato de Itamar Franco se iniciou com a polêmica
moratória da dívida pública, que ocupou a mídia e estabele-
ceu em Minas Gerais um centro de oposição ao governo
federal. Esse e outros incidentes de grande repercussão,
como o deslocamento das tropas da Polícia Militar para
Furnas e a invasão, por parte de membros do MST, da
fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso em
Buritis, indicam o contexto em que transcorreu grande par-
te do governo que se finda em dezembro de 2002. É impor-
tante ressaltar a existência de um razoável dissenso entre
as ações administrativas nos níveis federal e estadual, pois
não se pode analisar corretamente um período administra-
tivo sem que se leve em conta o seu contexto, especialmen-
te quando se vive em um modelo federativo com forte ten-
dência centralizadora, como é o brasileiro.

O governo Fernando Henrique Cardoso foi responsável,
nos tempos recentes, pela maioria das propostas de refor-
ma administrativa, tendo criado, exclusivamente para esse
fim, o Ministério da Administração e Reforma do Estado
(Mare). Sob a direção do então ministro Bresser Pereira, o
Mare logo tratou de editar o Plano Diretor da Reforma do
Estado1, documento que continha as grandes diretrizes e
os principais instrumentos que viriam a alterar o perfil admi-
nistrativo do Estado brasileiro. Nesse momento é que fo-
ram estabelecidas as bases do debate que se travaria, nos
últimos anos, acerca do modelo de administração pública
mais adequado à realidade político-institucional brasileira.

No plano constitucional, mudanças vieram com as Emen-
das Constitucionais nº 19 (reforma administrativa), de 4 de
junho de 1998, e nº 20 (reforma previdenciária), de 15 de
dezembro de 1998. Contemporaneamente, várias medi-
das de natureza infraconstitucional completariam o conjun-
to de transformações pretendidas pelo Mare. Grande par-
cela dessas alterações repercutiram nas esferas estaduais
de poder.

Diante desse quadro, como se comportou o governo
Itamar Franco? Este trabalho objetiva identificar as linhas
mestras que orientaram a política administrativa praticada
pelo Estado mineiro no último quadriênio, confrontando-as
com as diretrizes que informaram as propostas do Mare.
Incluem-se, na expressão �política administrativa�, temas como
privatização, reordenação e reaparelhamento de órgãos

1.Introdução
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2.Linhas gerais da reforma
administrativa federal

administrativos, revisão de atribuições e de mecanismos de contro-
le da máquina estatal, remuneração e aposentadoria de agentes
públicos.

É importante salientar que o modelo apresentado pelo Mare não
foi hegemônico. Observam-se, diante dele, três tipos básicos de postu-
ra. Uma que justificava e apoiava totalmente o modelo apresentado;
outra, de perfil estatizante-conservador, que optou pela negação da
reforma e pelo reforço do modelo burocrático; e uma terceira que
propunha fosse mitigada a tradição burocrática mediante a democra-
tização do setor público, sem prejuízo de uma vigorosa dimensão esta-
tal. Como se verá, Itamar parece ter transitado entre as duas últimas
posições.

Para facilitar a análise das medidas administrativas adotadas pelo
Estado mineiro, será necessário, preliminarmente, mostrar um rápido
panorama da fisionomia característica da reforma projetada e desen-
volvida pelo governo Fernando Henrique Cardoso.

Com o crescimento da máquina estatal, principalmente no decor-
rer do século XX, o modelo burocrático de administração pública co-
meçou a ser questionado. O Estado atuante, que atende a sociedade
nas áreas de educação, cultura, saúde, habitação, lazer, meio ambien-
te e relações de consumo, revelava dificuldades em responder a tan-
tos reclames sociais. A culpa recaiu sobre a estrutura burocrática. Era
preciso rever a organização e os procedimentos de controle da admi-
nistração para torná-la mais ágil e eficaz no atendimento aos interes-
ses públicos. As amarras da burocracia, dando predomínio aos con-
troles de meio, estariam emperrando o Estado na perseguição de
seus fins.

Por outro lado, esse Estado bojudo, volumoso, apresentava graves
problemas de ordem financeira. O endividamento público atingia níveis
alarmantes. Garantias criadas para os servidores públicos, tais como
estabilidade e aposentadoria integral, aliadas à crescente escassez de
recursos, estariam comprometendo o bom desempenho da máquina
administrativa. Esse quadro financeiro precário reforçava a crítica ao
modelo burocrático. A burocracia tornou-se responsável até mesmo
pela corrupção na medida em que, criando dificuldades, permitiria o
comércio de facilidades.
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2.1Maior eficiência
administrativa

Esse, portanto, é o panorama político-institucional que passou a ser
objeto de cogitação mais profunda na segunda metade do século XX,
vindo a atingir o País nos finais da década de 80. Daí surgirem, ao longo
da década de 90, as propostas de reforma, sob o pressuposto da
ineficiência do modelo burocrático e com a intenção declarada de,
acima de tudo, sanear as finanças do Estado brasileiro.

Com vistas a tornar a administração mais eficiente no cumprimen-
to de seus fins, foi proposta a adoção de instrumentos de controle de
resultado, com o simultâneo afrouxamento dos controles de meio.
Exemplo disso foi o contrato de gestão, com raízes no Direito francês,
reproduzido no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, com reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Buscava-se
ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e
entidades públicas, que, por sua vez, ficam adstritos a cumprir determi-
nadas metas de desempenho fixadas no contrato.

Ademais, editou-se a Lei federal nº 9.784, de 1999, relativa ao
processo administrativo na esfera da União. Fixaram-se regras com o
intuito de romper com o exacerbado formalismo que, em geral, prece-
de a ação administrativa. Com objetivo similar, introduziu-se, com a
Medida Provisória nº 2.026, de 2000 (recentemente convertida em
lei), a nova modalidade licitatória do pregão, caracterizada por ser
menos formal e mais célere.

Por outro lado, defendeu-se a intensificação de parcerias com a
iniciativa privada. Buscou-se fazer com que serviços públicos exclusivos
ou não exclusivos do Estado fossem prestados mais livremente, sem
sujeição às amarras que caracterizam o regime jurídico-administrati-
vo. É nesse contexto que a Lei nº 9.637, de 1998, por exemplo, inseriu,
na ordem jurídica federal, a figura das organizações sociais, originária
do Direito inglês.

Já a criação das agências reguladoras, de inspiração norte-ameri-
cana, tinha o propósito de reforçar a descentralização administrativa.
Conferiu-se a essas entidades maior autonomia por meio de fixação de
mandato para seus dirigentes e atribuição de competência regula-
mentar, tarefa que usualmente esteve sob a responsabilidade do che-
fe do Executivo. Além disso, as bitolas normativas que balizam a ação
regulamentar do dirigente da entidade tornaram-se mais abertas,
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2.2O problema fiscal

dando-lhes condição de intervir, com mais profundidade, na disciplina
de setores como o de telecomunicações e de energia elétrica2. Verifi-
ca-se a revisão dos conceitos tradicionais de legalidade. Ao legislador
cabe apenas fixar as linhas gerais de conduta do administrador; a este
incumbe pormenorizar os comandos normativos de modo mais ágil,
dinâmico e, portanto, flexível.

Especificamente com relação ao servidor, nota-se a intenção de se
aprimorar o corpo administrativo dos organismos públicos, com o au-
mento do prazo de estágio probatório, a exigência de avaliação de
desempenho para aquisição de estabilidade e a possibilidade de de-
missão do servidor por insuficiência de desempenho, por exemplo. Em
todas essas medidas, havia uma intenção comum. Pela ótica de
flexibilização dos rigores burocráticos, pretendeu-se adotar uma
metodologia de trabalho próxima àquela praticada pela iniciativa priva-
da, exemplo de eficiência, segundo os mentores da reforma. Essa seria
a Administração Pública Gerencial.

Para resolver o problema fiscal, implementa-se ampla desesta-
tização, especialmente na esfera federal. Ações de empresas estatais
são leiloadas, atividades antes sob responsabilidade pública são
transferidas a particulares, serviços públicos são, cada vez mais, dele-
gados ao setor privado. A intensificação de parcerias com a iniciativa
privada e o enfraquecimento da atuação direta do Estado nos domínios
econômico e social, além de gerar eficiência administrativa, também
atenderia ao propósito de ajuste fiscal, na medida em que o Estado se
desoneraria dos custos de uma série de serviços.

As Emendas nºs 19 e 20, de 1998, trouxeram um conjunto de
normas voltadas à promoção de economia para o erário, tais como
fixação de teto para remuneração e subsídios dos agentes públicos,
restrições à acumulação de vantagens, disponibilidade remunerada
proporcional ao tempo de serviço, prazos mais longos para aposen-
tadoria e a possibilidade, com a quebra do regime jurídico único, da
ampla adoção do regime celetista, seguramente com vistas a reduzir
o número de servidores que chegam à inatividade com proventos
integrais.

Já em 2001, teve-se a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal,
baseada no modelo neozelandês, impondo rígidos controles no mane-
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2.3Síntese

3.A administração pública
em Minas Gerais

jo dos recursos públicos. A partir dela, só se poderá gastar o que se
tem. Em alguns casos, até mesmo o que se tem não poderá ser gasto.
A importância do planejamento, do controle e da racionalização na
realização de despesas públicas ganhou dimensão jamais vista no País.
A administração pública, principalmente no âmbito federal, voltou-se
intensamente para a contenção de gastos.

As linhas mestras da reforma administrativa brasileira consistiram,
portanto, na promoção de forte ajuste fiscal, bem como na redução e
flexibilização da estrutura administrativa. Em termos práticos, as medi-
das que mais surtiram efeito, pelo menos no âmbito federal, foram as
duas primeiras. Visualizam-se, com mais nitidez, privatizações, conces-
sões de serviços públicos, enxugamento da máquina administrativa, con-
tenção de gastos com servidores, ajuste fiscal, superávit primário, etc.

Talvez por ser ainda recente, o fato é que ainda não se viram gran-
des transformações com relação à implantação da administração
gerencial e flexível alardeada pelo plano de reforma administrativa do já
extinto Mare. Fica patente, por outro lado, uma certa descrença do
governo federal para com setores do aparato burocrático. A redução
dessa estrutura traria ganhos não só de ordem financeira, mas tam-
bém em termos de eficiência administrativa, à medida que a iniciativa
privada assumisse suas respectivas atribuições.

Itamar Franco, quando assumiu o governo, em janeiro de 1999,
recebeu um Estado que vinha sendo administrado sob a ótica da refor-
ma administrativa do Mare. No período de 1995 a 1998, diversas
providências foram tomadas pelo governo estadual com o objetivo de
estabelecer no Estado o modelo administrativo preconizado pelas re-
formas do governo Fernando Henrique. Medidas como privatizações,
terceirizações e redução de despesas com pessoal foram introduzidas.
Isso aconteceu em um contexto econômico de estabilização monetá-
ria, crescente recessão e conseqüente perda de receita e aumento
da dívida pública. Teve-se a diminuição do setor público, ocasionada
pela visão administrativa que preponderava e pela conjuntura político-
econômica delineada. Itamar herdou o governo nessas condições.

A partir de então, Minas mudou a orientação de sua política admi-
nistrativa, principalmente na condução do ajuste fiscal. Isso é clara-
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mente perceptível tanto no discurso assumido pelo governador quan-
to em diversos documentos produzidos por sua equipe, como a pro-
posta de Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado3.

Não obstante, por imposição jurídica inarredável, editou-se a Emen-
da à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, adaptando a Cons-
tituição mineira à redação das citadas Emendas Constitucionais fede-
rais nºs 19 e 20, de 1998. Os comandos normativos que tinham aplica-
ção imediata, como a proibição de incidência de vantagens sobre van-
tagens, qualquer que fosse a sua natureza, foram observados. Medi-
das dependentes de integração legislativa foram desconsideradas. É o
caso do contrato de gestão, que praticamente ficou sem aplicabilidade
no âmbito do Executivo mineiro.

As diferenças em relação ao governo federal foram notáveis. O
governo do último quadriênio acreditava num Estado forte, atuante,
que pudesse intervir, de modo mais direto, na condução do desenvol-
vimento econômico e social. Para tanto, seria preciso valorizar o servi-
dor público e efetuar um profundo e detalhado planejamento das
ações de governo, que deveriam ser descentralizadas e acompanha-
das de perto pela sociedade civil, tanto na sua formulação quanto na
sua execução.

O déficit financeiro do Estado não foi enfrentado por meio de uma
reforma administrativa que incorporasse os princípios e as propostas
presentes na reforma do Mare. Deu-se pouca ênfase à privatizações,
à criação de organizações sociais ou à intensificação do uso de conces-
sões e permissões de serviço público. Afora casos isolados, como os
da Turminas4, da Arsemg5 e do Deop6, a extinção de entidades da
administração indireta praticamente não ocorreu e foi até dificultada.

A Emenda à Constituição nº 50, de 29 de outubro de 2001, é
emblemática. Ela faz com que a criação, extinção e cisão de sociedades
de economia mista e empresas públicas dependa de lei autorizativa.
Ademais, passa a ser de três quintos dos membros da Assembléia
Legislativa o quórum para a aprovação de lei que autorize qualquer
modificação estrutural ou alienação de ações dessas entidades. No
caso de haver autorização, em se tratando de estatal que seja conces-
sionária ou permissionária de serviço público, ainda será necessário
que a lei autorizativa condicione a venda da empresa à fixação de me-
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tas de qualidade de serviço e de atendimento aos objetivos sociais
que inspiraram a sua criação. E, além de tudo, se a estatal cuidar da
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de sanea-
mento básico, sua privatização deverá ser precedida de referendo
popular.

Assim, vê-se que empresas como a Cemig e a Copasa passaram
a merecer significativo reforço político-administrativo na gestão de
Itamar, assumindo posição estratégica no desenvolvimento
socioeconômico estadual. A construção da Usina Hidrelétrica de
Irapé7 deu mostras disso. Importante lembrar ainda que, depois de
conturbada celeuma jurídica, Itamar recuperou em juízo o controle
acionário da Cemig.

A descrença que o governo federal parecia ter com relação às
estruturas burocráticas era inversamente proporcional à confiança
que o governo Itamar apresentava em relação aos organismos pú-
blicos. Não que isso signifique desconfiança quanto à capacidade
técnica ou à idoneidade da iniciativa privada para ser parceira do
Estado. Mas tem-se a impressão de que o governador mineiro se
preocupava com a tensão que sempre existiu entre interesse público
e interesse privado. É o que pode ocorrer quando a iniciativa privada,
com seus legítimos propósitos lucrativos, assume a prestação de
serviços públicos, que devem ser oferecidos a preços módicos para
que todos tenham acesso. Uma estatal, no limite, pode funcionar no
vermelho. Não se esperam lucros de uma empresa pública.

Outras fórmulas adotadas pelo Mare para viabilizar a participa-
ção da iniciativa privada na execução de atividades públicas, com vis-
tas a reduzir os níveis de investimento estatal, não mereceram muita
atenção do governo de Minas. É o caso das Organizações Sociais
(OS)8. Por meio delas, o governo federal qualifica entidades privadas
sem fins lucrativos e repassa-lhes mão-de-obra, recursos financeiros
e bens públicos, de modo a fomentar a prestação de serviços que,
embora não exclusivos do Estado, sempre estiveram em suas mãos,
a exemplo da saúde e educação. Aqui se nota a deliberada intenção
do Mare em reduzir o tamanho do Estado, orientação um tanto diver-
sa da visão do governador mineiro.

Conforme o pensamento de Itamar, se o endividamento público é
um problema, não se vai resolvê-lo pelo desmantelamento da admi-
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nistração estadual. É preciso racionalizar o manejo dos escassos re-
cursos, sobretudo pelo eficiente planejamento das ações públicas. Por
isso, a valorização dos servidores e dos órgãos da administração esta-
dual, com destaque para a Secretaria Estadual de Planejamento
(Seplan), aliada à intensa participação popular, apareceram como es-
tratégia e prioridade no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
elaborado pela equipe do governador. Não há ajuste fiscal que justifi-
que a minimização do Estado.

Verdadeiro gargalo, em termos financeiros, é a questão
previdenciária. Além de se adaptar à nova normatividade constitucio-
nal (Emenda nº 20, de 1998), o Estado tratou de constituir regras
próprias e tomou importantes medidas administrativas. Foi dada nova
orientação à previdência do servidor9. Reconheceu-se a dívida do Esta-
do para com seus institutos previdenciários, promovendo seu
parcelamento10. Além disso, o Estado voltou a repassar, de forma
sistemática, as quotas sob sua responsabilidade11 . Houve ainda a
ampliação da presença do segurado na gestão dos institutos12.

Na seqüência, o governo, a partir do trabalho realizado por comis-
são criada pelo Decreto nº 40.286, de 1999, encaminhou à Assem-
bléia projeto que se converteu na Lei Complementar nº 64, de 2001,
reestruturando o sistema previdenciário estadual. Essa reforma aten-
deu aos princípios introduzidos, em matéria previdenciária, pela Emen-
da Constitucional nº 20, de 1998, mormente os da contributividade e
do equilíbrio financeiro-atuarial. Criou-se, no âmbito do regime próprio
de previdência, um sistema bipartite, no qual os servidores efetivos que
ingressaram na administração pública estadual até 31 de dezembro
de 2001 ficavam no sistema Conta Financeira Previdenciária (Confip),
gerenciado pela Secretaria da Fazenda, e os admitidos após aquela
data, no Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais (Funpemg),
administrado pelo Ipsemg. Os servidores não detentores de cargo
efetivo foram submetidos ao Regime Geral de Previdência, porém sob
administração do Estado13 .

Com a reforma, instituiu-se definitivamente o custeio da aposen-
tadoria pelos servidores. Houve, ainda, a separação dos sistemas
de previdência e saúde do Ipsemg. Mesmo não produzindo um im-
pacto imediato, a reforma previdenciária estadual é um fator impor-
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tante no ajuste fiscal mineiro, pois o crescente peso da folha de
inativos na despesa pública, sem uma correspondente fonte de
custeio atuarialmente sólida, levaria o Estado, no futuro próximo, à
insolvência.

No plano da organização administrativa, observam-se mudanças
pontuais, de viés contingente, relativas à extinção de um ou outro
órgão, à criação de alguma nova pasta, à redução de alguns cargos
em comissão.

Em meados de 1999, o governador Itamar encaminhou projeto
de lei com vistas a realizar pequenos ajustes na estrutura da adminis-
tração estadual. Esse projeto, depois convertido na Lei nº 13.341, de
1999, tratou de organizar a Governadoria e a Secretaria de Estado
da Casa Civil e Comunicação Social, além de criar a Secretaria de
Estado do Turismo. Visou-se ainda à extinção da Turminas e da
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, entre outras provi-
dências.

Posteriormente, o governador trabalhou na edição da Lei
nº 13.869, de 2001. Um pouco mais abrangente que a anterior,
essa lei separou Casa Civil e Comunicação Social, criou a Secretaria
de Estado de Governo e de Assuntos Municipais e cuidou, com mais
profundidade, da estrutura organizacional e das atribuições da Se-
cretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Fica deli-
neado o Sistema Estadual de Planejamento, constituído por
subsistemas encarregados dos diversos setores em que a atividade
de planejamento penetra.

Itamar demonstrou claramente a intenção de reforçar a estrutu-
ra política da sua administração. Ao lado disso, nota-se o desejo de
concretizar uma das idéias centrais de sua política de governo, a
ênfase no planejamento.

Não se percebe, todavia, um conjunto de ações sistematicamen-
te coordenadas para uma reforma substancial da estrutura orgâni-
ca do Estado. Faltou uma alteração no perfil da administração esta-
dual. Ainda que não se tenha caminhado para a implantação da
administração gerencial, o fato é que mudanças eram necessárias,
se não para democratizar a estrutura burocrática, ao menos para
minimizar os problemas fiscais.14
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O governo Itamar Franco demarcou sua política administrativa
mediante o reforço a segmentos estratégicos do setor público. Nesse
contexto, assumiram destaque a valorização do servidor e a ênfase no
aprimoramento de serviços essenciais, especialmente segurança pú-
blica e educação. Mesmo com um orçamento apertado, a gestão Itamar
apresentou alguns resultados relevantes em determinados setores.
Note-se, contudo, que a incapacidade de atingir outras áreas, especi-
almente aquelas em que o poder público deve se concentrar mais no
fomento à iniciativa privada,15 é reveladora da escassez de recursos .
Naturalmente, essa análise deve ser conjugada com a hipótese de
insucesso na implantação de um planejamento mais consistente, que, a
bem da verdade, não deve ser creditado às intenções do governador.
No setor planejamento, aliás, despontou uma das principais promessas
do governo,o orçamento participativo, abortado em seu nascedouro.

� Defesa social
No âmbito da segurança pública, o governo atual herdou um cam-

po complexo, ainda sob os efeitos do movimento dos praças, em 1997.
Trata-se de um setor estratégico, uma vez que cuida da segurança da
sociedade, tendo servidores presentes em todas as localidades do
Estado, dispostos em um quadro que é o segundo maior da adminis-
tração. Itamar Franco, cumprindo promessa de campanha, avalizou a
reintegração dos praças excluídos em virtude da participação no cita-
do movimento. Foi concedido, ainda, mediante leis delegadas16, signifi-
cativo aumento salarial para policiais. Os militares estaduais têm hoje
um piso de R$ 1 mil.

Houve também o desmembramento da PMMG, que deixa de ab-
sorver o Corpo de Bombeiros17. Na seqüência, foram implementadas
modificações na organização e no quadro de pessoal das duas institui-
ções militares. Importante foi a aprovação do Código de Ética dos Mili-
tares18 � abolindo o malfadado Regulamento Disciplinar da Polícia Mi-
litar (RDPM), vigente desde tempos ditatoriais �, além do encaminha-
mento ao Legislativo do projeto de lei complementar que contém o
novo estatuto da categoria19.

Trabalhou-se o problema da integração dos órgãos componen-
tes do Sistema Estadual de Segurança Pública, que, tradicionalmen-
te, operavam isolados, cada qual segundo suas próprias definições
político-administrativas. Com o Decreto nº 41.429, de 2000, Itamar
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Franco encaminhou concretamente essa idéia, que deverá ser aper-
feiçoada com a aprovação da PEC nº 87, de 2002, em tramitação na
Assembléia.

Acrescente-se, finalmente, o esforço realizado pelo governo no sen-
tido da implementação de uma política penitenciária mais contunden-
te. Apesar de conviver com constantes episódios de fugas e rebeliões
e com o crescimento do crime organizado nos presídios, houve um
incremento na construção de unidades prisionais, com significativo
aumento na oferta de vagas, além da adoção de programas de mo-
dernização administrativa20 e tratamento do preso21. Os maiores pro-
blemas, do ponto de vista administrativo, residem na ausência de uma
política de pessoal adequada, com a incidência de grande número de
servidores não estáveis, bem como nos critérios de indicação dos dire-
tores de presídios e na permanência de grande número de presos
cumprindo pena em estabelecimentos pertencentes à Secretaria da
Segurança Pública22 .

� Desenvolvimento agrário
Outro tópico sensível na pauta da administração Itamar Franco foi a

dinâmica conferida às ações relativas ao desenvolvimento agrário. Foi
criado o Instituto da Terra (Iter)23, tendo em vista a adoção de uma
política agrária indutora do desenvolvimento econômico e social, inclu-
sive com o uso de terras devolutas para tal finalidade.

Embora o ritmo das ações nesse setor tenha sido relativamente
lento, pôde-se observar, em Minas Gerais, uma relação positiva entre
trabalhadores rurais e governo, evidenciada pela ausência de conflitos
violentos no campo. Insere-se aí a instituição do Conselho Estadual de
Segurança Alimentar (Consea), destinado ao combate à fome e a uma
intervenção efetiva na política de abastecimento.24

� Desenvolvimento regional
Uma medida de racionalização administrativa foi tomada no âmbito

das entidades ligadas ao desenvolvimento regional. Foram extintas a
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas (Sudenor) e
a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (Codevale)
e criado o Instituto de Desenvolvimento da Área Mineira da Sudene25

(Idene).
Parece que a idéia é concentrar recursos em um único órgão, que

deverá funcionar de maneira mais ágil e eficiente na busca de soluções
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para o desenvolvimento das regiões mais pobres do Estado. No entan-
to, não se percebe aqui a concretização de providências mais
abrangentes e sistemáticas visando à desconcentração e à
descentralização da gestão administrativa estadual.

� Outras iniciativas
Outras medidas importantes merecem ser destacadas, como a

organização da Auditoria-Geral do Estado26 , a organização da
Defensoria Pública27 e a unificação das Procuradorias estaduais28. A
extinção da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsemg)29 foi,
por seu turno, coerente com a feição administrativa almejada pelo
governador.

Aponte-se, ainda, a introdução, na agenda político-administrativa
mineira, de algumas propostas polêmicas, como a criação do Instituto
Mineiro do Café30 e do Escritório de Representação no Exterior31, além
de uma Assessoria para Assuntos Internacionais32. Muito embora
essas iniciativas não tenham prosperado em Minas Gerais, sua intro-
dução na pauta política demonstra o desejo de ampliar o raio de atua-
ção do Estado. Essas propostas não apenas reforçam o sentido dado
pelo governo ao perfil desejado para o setor público, como também
delineiam, em defesa do pacto federativo, uma resposta às medidas
centralizadoras ocorridas nos oito anos do governo Fernando Henrique
Cardoso.

Com relação aos procedimentos administrativos, houve, no gover-
no Itamar Franco, algumas iniciativas importantes. A previsão, em lei
estadual, do pregão não deixa de demonstrar a adoção de parte dos
postulados da reforma federal. Embora não tenha sido de iniciativa do
governador, o projeto de lei referente ao pregão contou com a sua
adesão.

Por outro lado, editou-se a Lei nº 14.184, de 2002, tratando do
processo administrativo no âmbito da administração estadual. O objeti-
vo central da lei foi a racionalização dos procedimentos decisórios. É
notável, em seu texto, a influência da legislação federal sobre processo
administrativo (Lei nº 9.784, de 1999) e o influxo das diretrizes da
reforma do Mare em sua concepção. Ainda que de modo implícito,
tem-se a adoção de um princípio de formalismo moderado, passível de
ser inferido, por exemplo, da leitura dos artigos 2º (princípio da finalida-



REVISTA DO LEGISLATIVO 101

3.5A política do servidor
público

de); 3º; 5º, inciso VI; 15; 17; 28, parágrafo único; e 69. Além disso,
ressalta-se a previsão do amplo acesso dos cidadãos à administração,
da motivação das decisões, de prazos razoáveis para finalização do
procedimento. O documento é bem elaborado e incorpora parcela da
filosofia reformista, na medida em que os meios pelos quais a adminis-
tração visa atingir seus fins são estabelecidos de forma racional e,
sobretudo, moderada e maleável.

Ainda no campo da racionalização procedimental, vale destacar
alguns atos normativos do próprio governador Itamar Franco, tais como:
Decreto nº 42.419, de 2002, que estabelece procedimentos e prazos
para solicitação de alterações orçamentárias; Decreto nº 43.053, de
2002, que regula a aquisição, a incorporação, a armazenagem, a mo-
vimentação, o reaproveitamento e a alienação de materiais no âmbito
das administrações direta, autárquica e fundacional; e Decreto nº
41.768, de 2001, que regula a prestação de informações pelos ór-
gãos administrativos para a defesa do Estado de Minas Gerais em juízo.
Nesses exemplos, observa-se a preocupação do governo mineiro em
organizar a �casa� e melhorar o processo comunicativo entre seus
órgãos e entidades.

Podem ser constatadas algumas providências de caráter rotineiro
voltadas para o aprimoramento da qualidade do corpo administrativo,
a exemplo da oferta de cursos e programas de reciclagem do servidor.
Mas, em relação à orientação federal, o traço distintivo � e, de certo
modo, contrário � foi provavelmente o fato de o governo mineiro ter
concentrado esforços na formulação de uma política remuneratória
mais vantajosa para os servidores públicos.

Tiveram especial atenção no governo Itamar o piso de remunera-
ção, que foi fixado em R$ 400, e as categorias de servidores da educa-
ção e da segurança pública. Boa parte dos projetos de lei encaminha-
dos e aprovados pelo governador tratavam da revisão de vencimentos
e vantagens.

Como a valorização do servidor público era estratégia e prioridade
no seu governo, Itamar Franco não deu grande ênfase na adoção de
medidas de redução das despesas com pessoal. O Estado de Minas
Gerais  sempre esteve fora dos limites impostos pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF). O governo Itamar lutou para equilibrar as contas
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públicas melhorando a arrecadação e fazendo crescer a receita cor-
rente líquida.

Essa filosofia de governo produziu alguns impasses, com os quais
se defrontará a próxima administração. A valorização do servidor ten-
de a melhorar a qualidade dos serviços públicos, embora amplie os
níveis de endividamento público. Por outro lado, a não-observância dos
limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resultado dos gastos
com pessoal, traz sanções institucionais � de duvidosa
constitucionalidade, é bom que se diga � que podem reduzir ainda
mais os recursos estaduais.

Contar com a melhora da arrecadação como forma de combater a
saúde financeira do Estado de Minas Gerais seria uma boa solução se
não fosse a recessão econômica em que o País mergulhou com o
Plano Real. Mesmo que se modernizem os mecanismos de combate à
sonegação fiscal, isso não bastaria para que a receita aumentasse em
níveis adequados. O efeito concreto desses impasses acaba sendo a
crescente incapacidade de o Estado realizar despesas de investimento
e custeio, além, é claro, dos riscos de comprometimento da folha de
pessoal.

Com relação ao conceito de administração gerencial e flexível, não
houve, na gestão do governador Itamar Franco, a elaboração de uma
alternativa real para as propostas de reforma apresentadas e realiza-
das pelo governo federal. A oposição consistiu em resistir ao novo
modelo. Poucas ações concretas foram tomadas com vistas a mudar,
de maneira ampla e contundente, a fisionomia da administração públi-
ca estadual.

Sobressaem, contudo, inovações relacionadas com os procedimen-
tos administrativos: uma política de pessoal que, mesmo não inovando,
tentou conferir tratamento digno ao servidor, além de relevantes inter-
venções pontuais em setores específicos, especialmente segurança
pública, educação e planejamento.

No campo do ajuste financeiro, parece difícil imaginar grandes trans-
formações no governo Itamar. Valorizar o servidor era prioridade na
sua gestão, o que implicou a revisão de vencimentos e vantagens.
Quanto às privatizações, depois do governo Azeredo, não havia muito
o que privatizar e, ainda que houvesse, isso provavelmente ficaria fora



REVISTA DO LEGISLATIVO 103

de cogitação, dada a filosofia que imanta a  política administrativa de
Itamar.

Optou-se pelo aumento de receita, o que, sobretudo por razões
conjunturais, não aconteceu nos níveis desejados. A situação financei-
ra continua crítica e será, com certeza, o grande desafio a ser enfren-
tado pelo próximo governo. Um enxugamento da máquina administra-
tiva que vá além da mera racionalização organizacional parece ser o
caminho que se apresenta.

Espera-se, no entanto, que, no afã de reduzir os déficits fiscais, o
novo governo não descuide da administração pública, reconhecendo a
sua importância como instrumento redutor dos desequilíbrios sociais e
indutor do desenvolvimento econômico. Esse mérito, aliás, não se pode
negar ao governador Itamar Franco.

Notas
1 Ver em http://www.planejamento.gov.br.

2 As primeiras leis que trataram do tema foram a de nº 9.427, de

1996, que criou a Aneel (energia elétrica), e a de nº 9.472, de

1997, que criou a Anatel (telecomunicações). Por meio da Lei nº

9.883, de 1999, instituiu-se a Abin (inteligência); a Lei nº 9.961, de

2000, criou a ANS (saúde) e a Lei nº 9.984, de 2000, a ANA (águas).

3 Grande parte das informações coletadas foram extraídas do site da

Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), www.seplan.mg.gov. br.

4 Lei nº 13.357, de 1999.

5 Lei nº 13.869, de 2001.

6 Projeto de Lei nº 1.935, de 2002, em tramitação. No momento em

que este artigo foi escrito, o projeto se encontrava na Comissão de

Constituição e Justiça, em 1º turno.

7 Ver Leis nº 13.268, de 1999, e nº 13.954, de 2001.

8 A esse respeito, ver os Projetos de Lei nº 1.570, de 1997, e nº 92,

de 1999, tratando das Organizações Sociais, retirado de tramitação

pelo autor. Ver ainda o Projeto de Lei nº 1.449, de 2001, que trata

das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips),

pronto para ser votado em Plenário, em 1º turno, na data da conclu-

são deste trabalho.
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9 O regime previdenciário dos servidores estaduais funcionava medi-

ante o pagamento de aposentadoria pelo tesouro estadual e o

pagamento de pensões pelo Ipsemg, no caso dos servidores civis,

e IPSM , no caso dos militares, além de algumas pequenas catego-

rias custeadas pelo tesouro estadual.

10 Ver relatório das CPIs do Ipsemg e do IPSM, realizadas na Assem-

bléia Legislativa.

11 Lei nº 13.404, de1999.

12 Leis nºs 13.414, de 1999, e 13.758, de 2000.

13 Sustentado por decisão judicial proferida na Justiça Federal. Atual-

mente em grau de recurso no TRF1.

14 É o caso do modelo recentemente adotado pelo Município de Belo

Horizonte. Durante 2001, a Prefeitura da Capital mineira

reestruturou sua organização administrativa com base nas seguin-

tes diretrizes: modelo organizacional móvel, que permite rápidos

ajustes; centralização do processo de planejamento e da tomada

de decisões de maior envergadura, pela criação de secretarias de

coordenação das secretarias temáticas; desconcentração das eta-

pas de execução, principalmente com reforço estrutural das admi-

nistrações regionais; ampliação da participação popular, pela cria-

ção dos conselhos regionais de participação popular. Trata-se de

reforma administrativa que não se baseou na extinção de órgãos e

entidades, mas que gerou, de forma responsável, maior flexibilida-

de administrativa. Ademais, propiciaram-se condições adequadas

para que o município promovesse intervenções urbanas mais uni-

formes e democráticas. Do ponto de vista financeiro, a centraliza-

ção do processo decisório tende a contribuir para que se evite o

desperdício de recursos. A reforma foi instituída pela Lei municipal

nº 8.146, de dezembro de 2000, alterada posteriormente pela Lei

municipal nº 8.288, de dezembro de 2001.

15 Casos da agricultura, indústria e comércio, turismo, cultura, esportes,

que mesmo dispondo de estruturas institucionais para lhes atender,

não conseguiram desenvolver políticas públicas mais consistentes.

16 Lei Delegada nº 43, de 1999, para os militares, e Leis Delegadas

nºs 42, 45 e 47, de 1999, para os civis.



REVISTA DO LEGISLATIVO 105

17 Emenda Constitucional nº 39, de 1999.

18 Lei nº 14.310, de 2002.

19 Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2001.

20 Ver implantação do Infopen.

21 Ver Programa PERSpectiva.

22 As Leis nº 12.985, de 1998, e nº 13.720, de 2000, prevêem a

transferência de todos os presos para a Secretaria da Justiça,

com a proibição da construção de unidades carcerárias pela Se-

cretaria de Segurança Pública (SSP). O governo Itamar Franco,

contudo, investiu na construção de novos estabelecimentos

prisionais na SSP, sendo que, para 2003, estão previstas 20 novas

cadeias públicas e uma colônia agrícola.

23 Inicialmente, foi criado o Grupo Especial de Acesso à Terra (Geat)

pelo Decreto nº 40.283, de 1999, que preparou o caminho para a

implantação do Iter como superintendência, por meio da Lei

nº 13.468, de 2000, e, depois, como autarquia, pela Lei nº 14.084,

de 2001.

24 Trata-se de órgão criado pelo Decreto nº 41.780, de 2001, que

atualmente está sendo organizado pelo Projeto de Lei nº 2.438,

de 2002, em tramitação na Alemg, aguardando parecer em co-

missão, em 1º turno, até a conclusão deste trabalho.

25 Lei nº 14.171, de 2002.

26 Lei nº 13.466, de 2000.

27 Projeto de Lei nº 50, de 2002, em tramitação na Alemg, pronto

para ser votado em Plenário, em 2º turno, até a conclusão deste

trabalho.

28 Proposta de Emenda à Constituição nº 80, de 2002. Ver também

a Proposta de Emenda à Constituição nº 49, de 2001.

29 Lei nº 13.869, de 2001.

30 Projeto de Lei nº 193, de 1999.

31 Projeto de Lei nº 785, de 2000.

32 Lei nº 13.216, de 1999.
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Neste artigo, a autora analisa a fraca evolução do valor total da receita do Estado nos últimos anos, observando que esse

comportamento deveu-se, em grande parte, a uma drástica e progressiva redução das receitas de capital, provocada pela diminuição

das operações de crédito. Essa redução foi, entretanto, parcialmente compensada pelo gradual crescimento das receitas correntes,

com um aumento da arrecadação de tributos, principalmente de ICMS. Na sua análise, ela chama a atenção para esse crescimento,

uma vez que o período estudado se caracterizou, de modo geral,  por modestas taxas de crescimento e por uma sucessão de

crises internacionais e internas.

Juliana Franca Scavazza
Consultora da Alemg

crescimento da arrecadação
evita maiores estragos

análise setorial
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1.1

1.Ao assumir o poder, em 1999, o último governo encontrou o Estado em
uma profunda crise financeira, agravada pelos reflexos da situação vivida pela
economia mundial. O quadro de déficit em conta corrente do País, já elevado
devido ao crescimento do déficit da conta de serviços de fatores (pagamen-
tos de juros e remessas de lucros e dividendos) � segundo o Boletim de
Conjuntura (janeiro/99) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
�, adquiriu, com a crise ocorrida na Rússia em 1998, uma dimensão ainda
mais crítica, refletindo o aumento do passivo externo líquido.

A súbita retração dos fluxos de capital para países emergentes levou
o governo federal a anunciar medidas fiscais destinadas a assegurar o
controle das contas públicas. As metas de superávits primários foram
calibradas para garantir a estabilização da relação dívida/Produto Inter-
no Bruto (PIB) até meados de 2000; o acordo com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) garantiria aportes de recursos externos da ordem de
41 bilhões de dólares; a reforma previdenciária seria implementada e a
austeridade fiscal nos estados seria alcançada, em curto prazo, por meio
da implementação dos acordos de renegociação de suas dívidas acerta-
dos ao longo de 1998 e, em médio prazo, por meio da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Tudo isso reforçou a percepção de que uma mudança
fundamental no regime fiscal conduziria à consistência macroeconômica,
permitindo a continuidade do gradualismo na política cambial.

No entanto, dificuldades e insucessos na implementação do Progra-
ma de Estabilidade Fiscal tiveram impacto imediato sobre os fluxos de
capital, acelerando as saídas em dezembro. As expectativas deteriora-
ram-se ainda mais, quando a contribuição dos estados ao esforço de
ajuste, projetada no acordo com o FMI em 0,5% do PIB em 1999, foi
posta em dúvida após a suspensão, pelo governo de Minas Gerais, dos
pagamentos de sua dívida recém-renegociada com o governo federal. A
adoção do sistema de câmbio flutuante e a conseqüente desvalorização
cambial, no início de 1999, foram inevitáveis.

Diante da conjuntura caracterizada pelo aperto fiscal, a elevação da
arrecadação tributária representava uma das medidas capazes de fazer
com que o Estado superasse a crise e enfrentasse os pesados ônus da
dívida. A situação era agravada pela combinação de altas taxas de juros
com lento crescimento econômico.

À primeira vista, observando-se a evolução do valor total da receita
nos últimos anos, poder-se-ia dizer que o governo estadual não foi bem

A receita do Estado
entre 1999 e 2002

Introdução
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sucedido na sua tentativa. Entretanto, analisando-se os componentes da
receita a preços constantes, percebe-se que a queda ocorrida a partir de
1999 � em comparação com os anos anteriores, sobretudo 1998 �
deveu-se a uma drástica e progressiva redução das receitas de capital. A
exceção foi o ano de 2000, que apresentou pequena melhora em rela-
ção ao ano anterior, graças ao item alienação de bens, embora tenha
ficado bem abaixo dos números de 1998. A redução brusca das receitas
de capital, ocasionada principalmente pela sensível diminuição das opera-
ções de crédito, foi compensada parcialmente pelo gradual crescimento
das receitas correntes, em função do incremento da arrecadação de
tributos, principalmente de ICMS. Em 2001, por exemplo, houve uma
elevação real da receita tributária de 15,77% em relação a 1998, en-
quanto a receita do ICMS cresceu 17,04% no mesmo período. É o que
demonstra o quadro 1. O crescimento da arrecadação tributária chama
atenção, uma vez que o período analisado se caracterizou, de modo ge-
ral, por modestas taxas de crescimento e por uma sucessão de crises
internacionais e internas.

Contrariando as expectativas pessimistas do início de 1999, decor-
rentes da crise cambial, o PIB do País cresceu 0,81% a.a., conforme o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o Boletim do
Banco Central (1999), setorialmente, o maior crescimento foi observado
na agropecuária (9,5%), com destaque para o desempenho das lavou-
ras e da produção animal, que aumentaram, respectivamente, em 11,3%
e 7,4%. Na indústria, a queda de 1,7% refletiu os recuos de 1,3% da
produção da transformação e de 3,7% da indústria da construção. Os
subsetores extrativo mineral e serviços industriais de utilidade pública
cresceram, respectivamente, 0,8% e 2%. O setor de serviços, responsá-
vel pela maior parte da geração do PIB, apresentou crescimento de 1,3%.
Por subsetores, assinale-se o resultado de serviços de comunicações e
de aluguel de imóveis, com expansões de 8,6% e de 2%, respectivamen-
te, enquanto transporte e �outros serviços� registraram quedas de 0,1%
e de 0,3%.

Em 2000, a nova orientação da política econômica � com a introdu-
ção do câmbio flutuante, o sistema de metas de inflação e um ajuste fiscal
� mostrou-se bem-sucedida, de acordo com o Boletim Anual de Acompa-
nhamento/2000, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da

1.2Conjuntura econômica
no período
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Fazenda. Esse tripé, segundo o Boletim de Conjuntura do Ipea (jan/2001),
permitiu amortecer choques externos e internos sem sacrificar a reto-
mada do crescimento ou o controle da inflação. De fato, apesar da insta-
bilidade financeira nos Estados Unidos, do aumento nos preços do petró-
leo e da crise na Argentina, a economia brasileira, naquele ano, manteve
um bom ritmo de crescimento da produção (mais de 4% a.a., segundo
dados do Ipea e do IBGE) e especialmente do emprego, registrando ain-
da inflação decrescente, abaixo da meta de 6%. A expansão econômica
veio liderada pela produção industrial, com variação positiva de 6,5%,
destacando-se o crescimento dos bens duráveis de consumo (20,5%),
seguido pelo dos bens de capital (12,7%) e dos intermediários (6,9%). O
comportamento da balança comercial ficou aquém do esperado, regis-
trando déficit de 700 milhões de dólares, mesmo com o impulso das
exportações, principalmente de manufaturados. Isso se deu em decor-
rência do crescimento inesperado no valor das importações, sobretudo
em razão da elevação dos preços internacionais do petróleo e das com-
pras de matérias-primas e bens intermediários. Já o déficit em conta
corrente não registrou alteração relevante em relação ao ano anterior.

Especificação 1998 1999 2000 2001
Até

agosto/02

1. Receita Corrente 15.770,8 15.505,2 15.947,5 16.974,9 10.862,4

1.1.Tributária 9.704,8 9.837,1 10.367,0 11.234,9 7.695,7

1.1.1. ICMS 8.673,5 8.853,0 9.323,7 10.151,6 6.254,4

1.2. Patrimonial 316,0 245,1 246,6 211,8 89,5

1.3. Transferências da União 3.569,9 3.135,5 3.112,3 3.039,1 1.556,7

1.4. Outras 2.180,2 2.287,5 2.221,6 2.489,1 1.520,6

2. Receita de Capital 12.643,5 1.037,2 1.771,9 888,6 470,6

2.1. Alienação de Bens 2.177,1 243,8 1.072,1 205,1 111,3

2.2. Outras Receitas de Capital 1.001,7 660,9 512,9 622,0 298,2

2.3. Operações de Crédito 9.464,7 132,5 186,9 61,6 61,1

3. Total 28.414,3 16.542,4 17.719,4 17.863,5 11.333,0

Fonte: Dados básicos: SCCG/SEF �MG
Elaboração: Assessoria Econômica/SEF � MG
(*) Deflator: IGP-DI �  Base: agosto/02 �  100

Quadro I

Minas Gerais � Demonstrativo da execução orçamentária:
Receita orçamentária � 1998/agosto de 2002

Em milhões de reais de agosto de 2002 (*)
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A continuidade do ajustamento fiscal em 2000 evidenciou-se, princi-
palmente, no superávit primário do setor público consolidado, que au-
mentou 0,7% do PIB em relação a 1999, superando com folga a meta
acordada com o FMI. A melhoria do resultado primário, de acordo com o
boletim do Ipea, deveu-se ao desempenho dos estados e municípios e
das empresas estatais, resultado do aumento das receitas de impostos
e contribuições (em função da expansão da economia) e da manutenção
dos gastos, praticamente estáveis. Com a retomada da confiança interna
e externa, os investimentos diretos estrangeiros continuaram a afluir em
volume expressivo, contribuindo para a expansão da economia brasileira.

No primeiro trimestre de 2001, a crise institucional e financeira da
Argentina e a desaceleração da economia americana � maior do que a
prevista � pressionaram as taxas de câmbio e inflação, forçando a alta
dos juros, segundo o Boletim de Conjuntura do Ipea (jan/2002). No se-
gundo trimestre, a crise de energia agravou o quadro de incertezas e a
dosagem dos juros, acentuando a retração da demanda. No terceiro
trimestre, sobretudo depois do 11 de setembro, as pressões cambiais e
inflacionárias exacerbaram-se, comprometendo as metas de inflação. A
partir de novembro, a taxa de câmbio descolou-se das taxas de risco da
Argentina, em virtude do crescimento do superávit comercial, da atuação
do Banco Central e do �sucesso� do racionamento de energia, de acordo
com o mesmo boletim. Segundo estimativa do Ipea, em 2001 o PIB cres-
ceu 1,8% (1,51%, de acordo com dados preliminares do IBGE), sustenta-
do pelo investimento � que aumentou em 2,1%, impulsionado pelo cres-
cimento de quase 20% no consumo aparente de máquinas e equipa-
mentos � e pelas exportações líquidas.

Após um ano difícil, o ano de 2002 se iniciou com certo otimismo.
Segundo projeções do Boletim de Conjuntura do Ipea (janeiro/2002), o
País retomaria o crescimento econômico, com uma moderada redução
do desemprego. A taxa de crescimento do PIB a.a. seria de 2,5%, com
uma expansão de 3,7% no setor agropecuário, 1,7% para a indústria e
2,8% para os serviços. No setor externo, a perspectiva era de redução
do déficit em conta corrente para 21,3 bilhões de dólares, o que repre-
sentaria uma queda de 8,2% em relação a 2001. O superávit estimado
da balança comercial era de 4 bilhões de dólares. A projeção para a
inflação seria de 4,7%, com taxas de juros declinantes, atingindo 17% a.a.
no final do ano. A taxa de câmbio do dólar prevista era de R$ 2,61.
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Não obstante a reversão da trajetória recessiva no primeiro trimestre
do ano, a economia se comportou aquém do desejado. Em abril, de acor-
do com o Boletim de Conjuntura do Ipea (abril/2002), �as expectativas
favoráveis foram revertidas pelos efeitos adversos das mudanças no qua-
dro eleitoral, do aumento da inflação e da interrupção do processo de
redução da taxa básica de juros ensaiado pelo Banco Central em feverei-
ro e março�. Com isso, o Ipea reviu sua projeção de crescimento do PIB
para 2%, em 2002.

A recuperação da economia mundial � em especial da economia
americana, que cresceu 5,8% a.a. no primeiro trimestre de 2002 �, no
entanto, gerou expectativas positivas quanto a nossa recuperação. Con-
forme o mesmo boletim, embora a indústria tenha apresentado retração
de 5% na comparação com o primeiro trimestre de 2001, o crescimento
foi de 3,9% em relação ao registrado em outubro do mesmo ano. No
mercado de trabalho, o nível de ocupação cresceu 1,2% no primeiro
trimestre de 2002, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Até
abril de 2002, a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado (IPCA) foi de 2,3%. O saldo da balança comercial registrou me-
lhora, atingindo 1,5 bilhão de dólares nos quatro primeiros meses. O
déficit em conta corrente do primeiro trimestre foi de 3,2 bilhões de dóla-
res, equivalente a 2,5% do PIB, correspondendo a pouco menos da me-
tade do observado em igual período de 2001. Os fluxos de capital, embo-
ra inferiores em cerca de 36% aos registrados no primeiro trimestre de
2001, cresceram ligeiramente em relação ao último trimestre daquele
ano. A política fiscal, no primeiro trimestre, manteve a meta de superávit
primário, beneficiando-se de ganhos extraordinários de arrecadação que
compensaram déficits maiores que o esperado na previdência social e
nas empresas estatais federais, segundo o boletim do Ipea.

Após as eleições, conforme o Boletim de Conjuntura do Ipea (novem-
bro/2002), �as expectativas dos mercados financeiros sobre a política
econômica do novo governo tornaram-se mais favoráveis�, refletindo �na
queda do dólar, na valorização do mercado de ações e no aumento da
capacidade de renovar a dívida pública�. Contudo, as taxas de inflação
continuaram pressionadas pelo câmbio. Segundo o mesmo boletim, a
desvalorização cambial acumulada foi de 57% até outubro, e os indicado-
res de tendência da inflação atingiram 10% a.a. nos preços ao consumi-
dor e 15% a.a. nos preços no atacado. O Ipea projetou crescimento de
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1,4% do PIB, em 2002. Até setembro, o PIB apresentou taxa de cresci-
mento de 0,94%, segundo o IBGE. O comportamento da indústria nos
últimos meses foi positivo. Em outubro, o indicador Ipea da produção
industrial estimou crescimento dessazonalizado de 1% e de 7,8%, na
comparação com outubro do ano passado � quando se registrou o nível
mais baixo da retração industrial causada pelo racionamento de energia.
No comércio, os indicadores também foram favoráveis. As taxas de de-
semprego, no entanto, mantiveram-se em torno de 7,4%, ou seja, cerca
de um ponto percentual acima das de 2001. A política fiscal, ainda de
acordo com o boletim, destaca-se pelo excelente resultado primário obti-
do em todas as esferas de governo.

A redução dos fluxos de capital para a economia brasileira, �dramáti-
ca� em 2001 e 2002, não foi, segundo o mesmo boletim, um fenômeno
isolado no contexto internacional, atingindo em 2002 seu nível mais baixo,
desde 1992, para o conjunto dos países emergentes. Para o Brasil, con-
forme avaliação do Ipea, a queda no financiamento externo foi agravada
pelas incertezas de um ano eleitoral e pelos elevados níveis das dívidas
pública e externa. Pelas projeções do Ipea, o déficit em conta corrente, no
balanço de pagamentos, deverá reduzir-se de 23,2 bilhões para 8,5 bi-
lhões de dólares. A balança comercial, com superávit de 12,6 bilhões de
dólares projetado para 2002, é apontada como a principal responsável
pelo ajuste nas contas externas. Esse desempenho decorre da queda de
16,6% nas importações, no acumulado até outubro, superando ampla-
mente o pequeno crescimento das exportações, de 1,2%. No trimestre
agosto/outubro de 2002, entretanto, as exportações cresceram 28%
em relação aos três meses anteriores, enquanto as importações caíram
apenas 3,7%.

Em 1999, não obstante a instabilidade verificada no período, a receita
tributária do Estado apresentou um aumento, em relação ao ano anteri-
or, acima da taxa de crescimento anual do PIB brasileiro e do PIB mineiro
(1,54%, de acordo com o Anuário Estatístico de Minas Gerais, elaborado
pela Fundação João Pinheiro). Utilizando-se o chamado regime de caixa
ajustado, observa-se que a receita tributária cresceu 5,2% naquele ano
(quadro 2). Essa sistemática de ajuste do caixa é elaborada pela Divisão
de Tratamento da Informação (DTI) da Diretoria de Informações Econô-
mico-Fiscais (DIEF) da Superintendência da Receita Estadual (SRE) da Se-

1.3O comportamento da
receita estadual
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cretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF). Ela demonstra a
efetiva receita de competência para o ano em exame, expurgando as
antecipações de receita ocorridas no ano anterior e postergações para
o ano seguinte, bem como a receita proveniente da concessão de anistia.
A receita referente ao ICMS, que representou 90,6% da receita tributá-
ria, cresceu 5,9%.

O crescimento da receita tributária em 2000 foi de 15,2% em relação
a 1999, pelo regime de caixa ajustado � bem acima das taxas de cresci-
mento do PIB do País e do Estado, que ficaram em torno de 4%. O incre-
mento verificado na receita de ICMS foi de 15,3%, seguindo a tendência
da arrecadação nos principais estados brasileiros, segundo dados divul-
gados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe) fornecidos
pela DTI/DIEF/SRE/SEF. Minas Gerais manteve a terceira maior arreca-
dação de ICMS do País, inferior apenas à de São Paulo e muito próxima à
do Rio de Janeiro.

O setor de combustíveis e lubrificantes foi responsável por 23,9% do
recolhimento de 2000, tendo sido elevada sua arrecadação em 32,27%.
Segundo o Cenário Econômico-Fiscal (2000) elaborado pela DTI/DIEF/
SRE/SEF, parte desse aumento deveu-se a variáveis econômicas, como
preço (segundo o boletim do Ipea, 28% da variação do IPCA em 2000,
que foi de 5,97%, esteve associada ao aumento dos preços de combus-
tíveis), volume comercializado e margem de valor agregado. Contudo, de
acordo com o mesmo informe, estudos detalhados realizados pela DIEF/
SRE indicam que 41,5% do incremento na arrecadação desse produto
no período foram decorrência tanto de trabalhos fiscais realizados pela
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais sobre o atacado do
setor, no sentido de reduzir a sonegação, como do cruzamento de bases
de dados, a fim de detectar irregularidades.

Outros setores que se destacaram pelo incremento da arrecadação
de ICMS foram: o de veículos automotores, que, sendo responsável por
3,92% da arrecadação, apresentou uma expansão de 36,42 % em rela-
ção ao ano anterior, em virtude do aumento nas vendas de automóveis
no decorrer do ano; o siderúrgico, que responde por 3,74% da arrecada-
ção do Estado e que cresceu 58,64%, impulsionado pelo crescimento de
4% da economia como um todo e, em especial, pelo crescimento da
indústria automobilística e da indústria de bens de capital; o de cimento,
detentor de 2,14% do total arrecadado, tendo apresentado taxa de in-
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cremento de 53,62%, também beneficiado pela recuperação econômi-
ca; e o setor do comércio, que, respondendo por 12,75% do ICMS, cres-
ceu 10,13%.

A receita arrecadada de competência em 2001, adotado o regime
de caixa ajustado, em valores constantes, apresentou um incremento da
ordem de 9,6% em relação ao ano anterior. A receita tributária, que
representou 95,6% do total, cresceu 9,4%, enquanto a receita relativa
ao ICMS, correspondente a 90,8% da receita tributária, elevou-se em
9,5%. Embora tenha apresentado uma taxa de elevação inferior à de
2000, a receita arrecadada aumentou em níveis bem superiores aos do
crescimento da economia (o PIB de Minas Gerais cresceu, até o 3º tri-
mestre de 2001, 1,80%, segundo a Fundação João Pinheiro). De acordo
com dados fornecidos pela Cotepe, em 2001 Minas Gerais apresentou a

Quadro II

Evolução da receita arrecadada
Regime de caixa (ajustado) � sem anistia fiscal (*) 1998 � outubro de 2002

Em milhares de reais de novembro de 2002 (**)

Descrição da Receita 1998 1999 2000 2001
Até

out/2002
Receita Tributária  8.130.594,5  8.552.996,7  9.854.321,6 10.777.822,2 8.946.416,5

ICMS 7.320.701,2  7.753.277,9  8.939.080,3 9.790.231,9 7.906.977,2

IPVA 598.956,7  606.625,4  673.305,6 725.612,9 740.754,4

ITCD 28.135,2  29.873,3  27.336,3 26.483,6 21.098,1

AIR 2,5  8,1  1,0 0,2 0,1

TAXAS 182.798,9  163.212,0  214.598,4 235.493,6 277.586,7

Outras Receitas 500.009,2  536.162,3  435.012,1 501.653,9 396.855,0

Patrimonial 19,8  25,0  18,4 25,4 8,0

Industrial 124,8  59,8  279,4 102,8 27,7

Receitas Diversas 204.222,1  213.261,0  152.610,2 232.222,0 202.794,6

Multas 160.695,7  156.256,6  152.791,2 156.014,2 129.668,9

Juros 57.764,3  58.608,3  57.929,1 55.607,7 41.658,6

Dívida Ativa 77.182,5 107.951,6  71.383,8 57.681,8 22.697,2

Total  8.630.603,7  9.089.159,0 10.289.333,7 11.279.476,1 9.343.271,5

Fonte: Relatório Mensal de Arrecadação � DIEF/SEF � MG
Elaboração: Divisão de Tratamento de Informações � DTI/DIEF/SRE/SEF�MG
(*) Regime de Caixa (Ajustado) � Valores ajustados com antecipações e postergações ocorridas nos meses anteriores
(**) IPCA-IBGE � Base: novembro/2002 = 1
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maior elevação (14,33%) na arrecadação de ICMS em relação a 2000,
sendo que a média dos estados ficou em 6,51%.

O setor de comunicações, que respondeu por cerca de 10,91% da
receita total do Estado, apresentou um crescimento de 36,20%. Segun-
do o Cenário Econômico-Fiscal (2001), essa expressiva elevação deveu-
se, em parte, aos aumentos das tarifas de telefonia, que variaram de
10% a 15%, e, principalmente, ao boom do número de usuários e servi-
ços observados nos últimos anos, tanto na telefonia móvel quanto na fixa.
Os combustíveis e lubrificantes, responsáveis por 23,23% do ICMS arre-
cadado, registraram uma expansão de 9,03%. Esse resultado, segundo
o informativo, foi obtido por causa da alta dos preços do petróleo no
mercado internacional e da elevação da taxa de câmbio, que compensa-
ram a retração de demanda e a redução da Margem de Valor Agregado
(MVA). O setor de siderurgia apresentou aumento de 38,28% (respon-
dendo por 4,61% da arrecadação), justificado pela demanda de seu pro-
duto como insumo intermediário para a indústria automobilística interna
e para a exportação. A importação, que respondeu em 2001 por 4,58%
da receita do Estado, apresentou um incremento de 27,02%. O setor de
cimento, responsável por 2,08% da arrecadação do ICMS no Estado,
apresentou elevação de 8,76%, devido, principalmente, à elevação do
seu preço em cerca de 17,3%, apesar da retração de 2,46% do seg-
mento da construção civil, conforme dados divulgados pelo IBGE. O setor
de energia elétrica apresentou modesto crescimento de 0,24%, em de-
corrência do racionamento.

Alguns setores registraram queda nesse período, como o de medica-
mentos (41,65%); o de veículos automotores (2,27%), em razão da crise
do setor; e o de bebidas (5,20%). Esses setores foram responsáveis,
respectivamente, por 1,06%, 3,41% e 3,57% da arrecadação de ICMS
em 2001. Até outubro de 2002, a receita apresentou queda, se compa-
rada com o mesmo período de 2001. Pelo regime de caixa ajustado, o
total da receita arrecadada caiu 2,0%, enquanto a receita tributária dimi-
nuiu de 1,6% e a receita proveniente do ICMS, 3,1%. Dados da Cotepe
relativos ao segundo trimestre do ano indicam que essa é uma tendência
da maioria dos outros estados da Federação, sendo que a redução da
arrecadação de ICMS foi, em média, de 1,68% no período.

No segundo trimestre de 2002, entre os setores que mais contri-
buíram para a queda na arrecadação de ICMS, o setor automotivo foi o
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que apresentou a maior retração (50,93%) em relação ao mesmo perí-
odo de 2001, contribuindo com 2,52% da arrecadação do imposto no
Estado. Segundo dados divulgados pela Anfavea, o nível de vendas regis-
trou queda da ordem de 20% em relação ao mesmo período do ano
anterior. Além disso, de acordo com a SEF, a revogação do diferimento
nas saídas para industrialização por encomenda (pelo Decreto nº 41.710,
de 18 de julho de 2001) gerou acréscimo de cerca de 25% nos créditos
da Fiat Automóveis S.A., que ficaram bem próximos dos valores dos débi-
tos da empresa, reduzindo o montante de recolhimento do setor.

O setor de combustíveis e lubrificantes, outro grande responsável pela
diminuição da receita de ICMS, respondeu, no período de abril a junho de
2002, por 22,62% do imposto arrecadado, registrando uma retração
de 3,99%. Isso se deveu, principalmente, à redução média de 2% no
volume consumido e ao incremento de 1,5% na arrecadação (em virtude
do acréscimo médio de 6% na base de cálculo do imposto), inferior aos
6% de variação do IPCA no período. No segmento de energia elétrica,
responsável por 12,61% do total arrecadado no Estado no segundo tri-
mestre de 2002, observou-se uma retração de 4,47% em relação ao
mesmo período de 2001. De acordo com o Cenário Econômico-Fiscal
(abril a junho de 2002), esse resultado negativo deve-se ao fato de a
arrecadação em abril e maio de 2001 ainda não ter sido afetada pelo
racionamento de energia, o que elevou a base de comparação. A partir
de junho de 2001, porém, a arrecadação do setor caiu 28,35% e, so-
mente em junho de 2002, voltou aos patamares observados antes do
racionamento. Outros responsáveis pela queda da arrecadação foram o
setor de siderurgia (responsável por 4,07% da arrecadação), que apre-
sentou perda de 20% frente ao segundo trimestre do ano anterior; e o
ICMS de importação, que, respondendo por 4,71% da receita do Estado,
caiu 3,04% em relação ao mesmo período de 2001. Dados divulgados
pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) registram uma redução de
35% do consumo de importados pelo Estado de Minas Gerais na mesma
época.

Os resultados positivos do período, ainda segundo informe da SEF,
foram apresentados pelos setores: de comunicações (responsável por
cerca de 11,48% da receita), que cresceu 4,47% em virtude dos aumen-
tos das tarifas de telefonia e, principalmente, da contínua expansão do
número de usuários e serviços; de medicamentos (responsável por 1,15%
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da arrecadação), que expandiu seu recolhimento em 36,13%; de cimen-
to (responsável por 2,51% da arrecadação), que cresceu 14,77% devido
à elevação dos preços; e de bebidas e refrigerantes (responsável por
3,71% da receita de ICMS), que registrou aumento de 3,35%, em virtude
da elevação do faturamento com cervejas e refrigerantes, segundo da-
dos divulgados pela Ambev. Os demais segmentos da indústria do Estado
também contribuíram positivamente na arrecadação de ICMS, respon-
dendo por 11,82% da arrecadação no segundo trimestre de 2002 e
expandindo 9,96% em relação ao mesmo período do ano anterior.
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Além de problemas específicos, em um cenário complicado devido às conjunturas interna e externa,  o governo eleito terá que enfrentar

um obstáculo histórico: resolver o descompasso social e econômico entre as regiões do Estado e a sua população. Apesar da queda da

atividade econômica nos últimos anos, o agronegócio desponta como alternativa fundamental para Minas Gerais. O estímulo ao

desenvolvimento das potencialidades regionais e ao pequeno negócio são outras opções que poderão ser adotadas pelo novo governo

para o crescimento do Estado.

Valéria Ferreira de Paula
Consultora da Alemg

análise setorial
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1.A situação do Estado de Minas Gerais é bastante negativa quanto

ao patamar de gastos com pessoal limitados à receita corrente líquida,

pois nosso percentual ainda se encontra acima do limite legal de 60%.

O gasto com pessoal em junho de 2002 atingiu 64,7% da receita

corrente líquida, nível mais elevado que o de vários estados do País.

Esse patamar é de 55,3% em São Paulo (dados do 2º bimestre de

2002), 50,8% no Paraná (dados do 3º bimestre de 2002), 57,6% na

Bahia (dados do 3º bimestre de 2002) e 58,7% no Rio de Janeiro

(dados do 2º bimestre de 2002).

Em relação aos gastos constitucionalmente vinculados à educação,

o Estado de Minas Gerais tem-se mostrado exemplar, investindo 30,36%

da receita de impostos e transferências nessa área. Em se tratando

dos gastos mínimos com saúde impostos pela Emenda Constitucional

nº 29 � que prevê que o Estado, em 2002, deve utilizar 8,24% do valor

de suas receitas líquidas de impostos na saúde �, verifica-se que, em

junho de 2002, esse percentual se encontrava em 5,98%, enquanto

as dotações orçamentárias para essa função atingiam 15,44% das

receitas.

Em linhas gerais, o balanço fiscal do governo apresenta em 2002

um resultado negativo em relação a 2001, com investimentos e inver-

sões financeiras sacrificados, o que, além de frustrar expectativas, con-

tribuiu para a queda da atividade econômica no Estado. A economia

mineira apresentou, no primeiro semestre de 2002, sucessivas taxas

de desempenho negativo em seus segmentos mais significativos, o

que pode ser atribuído à conjugação das conjunturas interna e exter-

na, aliado a problemas específicos, embora alguns segmentos, como

o agronegócio, tenham experimentado crescimento.

Nesse contexto, podemos observar alguns indicadores econômi-

cos que sinalizam a fase negativa da economia mineira em 2002. A

inadimplência no comércio por todo o Estado aumentou 22,5%, de

janeiro a julho de 2002, segundo dados da Câmara de Dirigentes

Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). Em relação à habitação

residencial, o custo das unidades ofertadas vem aumentando e as

vendas vêm diminuindo. O desemprego na Região Metropolitana de

Belo Horizonte (RMBH) saltou de 6,6% em junho para 7,1% em julho

Panorama Econômico

1.1Minas Gerais
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de 2002, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE). A indústria mineira apresentou no primeiro semestre de

2002, comparativamente ao mesmo período de 2001, queda de

1,38% em seu faturamento. As expectativas para o fechamento do

ano não são positivas. Espera-se um crescimento nulo ou uma taxa

negativa.

Ao contrário dos demais setores, o agronegócio vem represen-

tando papel fundamental na economia brasileira, sobretudo na eco-

nomia mineira: sustentou o aumento do Produto Interno Bruto (PIB)

em 2001 e também no início de 2002. Segundo pesquisa da Federa-

ção da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), 88% dos

municípios mineiros têm sua economia calcada no agronegócio, não

só pela venda direta de seus produtos, como também pelos segmen-

tos da cadeia produtiva que movimenta, como, por exemplo, o negó-

cio de máquinas agrícolas. A tendência é uma melhoria sucessiva no

desempenho do setor também em Minas Gerais. Segundo estimati-

va da Emater/MG, Minas deverá produzir 6,8 milhões de toneladas

de grãos, número 17% superior à safra de 5,8 milhões de toneladas

em 2001.

Ao ser declarado zona livre de aftosa com vacinação, a partir do

empenho dos órgãos do governo estadual e de entidades de classe do

setor em 2001, o Estado ficou em posição privilegiada no mercado

internacional de carne bovina. Isso porque a Região Sul do Brasil, que,

ao lado da Argentina, era considerada zona livre de aftosa sem vacina-

ção, um status superior, voltou a ter seus rebanhos afetados. Os

resultados já se fizeram sentir: só no 1º semestre de 2002, houve um

aumento de 11,8% nas exportações de carne bovina. A tendência é

que a pecuária apresente resultados cada vez melhores, somando-se

os incentivos de ICMS do governo estadual, como no caso dos frigorífi-

cos, da produção de leite e seus derivados e da indústria de calçados,

bolsas e couro.

Ademais, o segmento de avicultura do Estado vem-se destacando

no panorama nacional e internacional. Por ter diversas instituições de

ensino consideradas centros de excelência em pesquisas

agropecuárias, Minas Gerais é um dos estados que mais se desenvol-
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1.2

vem no setor. Cidades que se destacam por centralizar atividades rela-

cionadas com o agronegócio têm recebido cada vez mais destaque

econômico.

Mas o agravamento da crise financeira no Brasil e o impacto na

taxa de câmbio trouxeram escalada inflacionária também nos preços

agrícolas, que atingiram níveis sem precedentes. A alta desses preços

em nosso país deve-se, com exceção do trigo, à desvalorização cam-

bial. Mesmo no caso de produtos como a soja, com altas importantes

em seus preços internacionais, foi também a desvalorização cambial

que transformou essa alta externa em forte pressão interna.

Essa conclusão é muito importante, pois, à medida que a taxa de

câmbio se recupere, haverá, na mesma proporção, queda dos preços

agrícolas domésticos. Pela dimensão exagerada que assumiu, como

no caso do trigo, a alta dos preços internacionais poderá não se sus-

tentar, dando lugar a um processo de queda prevista já para o início de

2003. Somando-se os dois fatores, é pouco provável que o setor agrí-

cola brasileiro se defronte com uma crise financeira na próxima safra.

O Primeiro Levantamento de Safra 2002/2003 da Companhia Nacio-

nal de Abastecimento (Conab) mostra que, graças principalmente à

forte expansão esperada da soja, a safra de grãos deverá crescer

11% em 2003, representando um volume adicional de 10,7 milhões

de toneladas.

O Brasil enfrentou a flutuação cambial em 1999, a crise em 2001

e, a partir do segundo trimestre de 2002, a �secura� de divisas. Os

bancos estrangeiros cortaram 18,5 bilhões de dólares de seu crédito

ao Brasil no primeiro semestre de 2002, o que corresponde a uma

queda de 13% em relação a 2001. De fato, houve uma real crise de

crédito em todas as suas dimensões, e todos os cenários de alto risco

imaginados pelas autoridades monetárias ocorreram em grau superi-

or ao esperado, mas acredita-se que o pior já passou e que o Brasil

soube lidar bem com essa tremenda crise financeira. Tudo leva a crer

que o futuro governo vai completar o ciclo de reformas institucionais de

que o País necessita.

O cenário internacional para 2003 é bastante incerto, com o fluxo de

Perspectivas
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capitais ainda reduzido, e a situação só é claramente favorável em rela-

ção a recursos do comércio exterior. Nessa área, o Brasil superou suas

metas, com superávit comercial acima de 11 bilhões de dólares ao ano

em novembro de 2002. Há previsão de que esse valor alcance os 12

bilhões de dólares em 2002. As exportações cresceram 2,3% em rela-

ção a 2001 e as importações caíram 16,2%. Esses resultados mos-

tram que a melhoria deve-se muito mais à queda das importações do

que ao aumento das exportações, ou seja, deve-se mais ao câmbio do

que a um real esforço exportador. Isso é preocupante e indica dificulda-

des no crescimento da economia, com uma tendência de

desaquecimento. A inflação em 2002 também é recorde no governo

Fernando Henrique Cardoso, com previsão de atingir os 10%, e esse

desempenho deve-se principalmente à explosão da taxa de câmbio no

período eleitoral, com o encarecimento do dólar transbordando para os

preços do varejo.

Com o dólar a mais de R$ 3, a dependência externa do País irá

diminuir, devido aos crescentes superávits da balança comercial. Isso

indica que, mesmo com aversão ao risco do mercado internacional, o

governo poderá recuperar o controle sobre o preço do dólar � que,

pelo regime do câmbio flutuante, responde aos movimentos do saldo

do balanço de transações correntes. A liquidez externa apertada, se-

gundo todos os prognósticos, deve perdurar em 2003, com possibili-

dade de encurtar ainda mais. A melhoria na economia brasileira se

baseará principalmente nas exportações. Essa é a grande certeza que

se tem para 2003.

A relativa menor dependência de capitais externos, alcançada por

causa de um câmbio excepcional, vai cobrar seu preço sob a forma de

menor crescimento da economia e mais inflação. Essa menor depen-

dência, associada a uma pequena e gradativa redução de juros � que,

em termos reais, pela maior inflação cairia bem mais �, proporcionará

ao governo uma situação mais confortável para realizar o superávit

primário de pelo menos 3,75% do PIB, dando um horizonte de queda

na relação da dívida pública interna sobre o PIB.

Tal cenário para 2003 é visualizado por muitos economistas e tan-

to pode receber o título de otimista como de pessimista, conforme o
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ângulo do observador. Otimista, porque afasta o risco de calote e ofe-

rece uma rota de transição para a volta do crescimento com menor

dependência do fluxo de capitais externos. Pessimista, porque implica

que, por pelo menos um semestre inteiro, a economia terá uma taxa

de crescimento muito baixa, o que tem como conseqüência a manu-

tenção do nível do desemprego, apesar de não necessariamente o

seu agravamento.

 No governo FHC, a média de crescimento da renda per capita

foi de 1,03% (ela atingiu R$ 6. 873 em 2001, em valores corren-

tes). O PIB, no mesmo período, cresceu 2,41%, em média. Em 2001,

o PIB cresceu 1,51% e, em 2002, estima-se que cresça apenas

1,4% (até o terceiro trimeste havia crescido 0,94%, segundo o IBGE).

As previsões para 2003 são de um pequeno crescimento, igual ao

de 2002: 1,4%. O valor do PIB em 2001 foi de 503,31 bilhões de

dólares, com base no valor médio do dólar, situando o Brasil como

a 11ª economia mundial, perdendo posição, pois já foi a 8ª econo-

mia. O IBGE também aponta que nosso país ainda continua tendo

uma das piores distribuições de renda do planeta, ao lado de Serra

Leoa, Suazilândia e África do Sul, todos no continente africano. Esse

é o grande nó de nosso país e o grande desafio a ser enfrentado

pelos novos governantes.

O endividamento interno brasileiro atingiu níveis inéditos em nossa

história, chegando a 55% do PIB, o que representa a arrecadação de

quase dois anos em todos os níveis da administração pública. A dívida

interna do governo federal estava em R$ 60,7 bilhões em julho de

1994 e elevou-se para R$ 624,1 bilhões em dezembro de 2001.

Embora tais números impressionem, deve-se compreender que a maior

fatia do aumento dessa dívida � R$ 297,7 bilhões � foi destinada ao

saneamento das contas de estados e prefeituras, representando 53%

do valor total. O governo federal assumiu as dívidas de 25 estados,

incluindo o Distrito Federal, como parte de um saneamento financeiro

sem paralelo em nosso país. Os governadores se comprometeram a

seguir um rigoroso programa de ajuste.  Isso foi fundamental para a

estabilidade do real, impedindo a volta da inflação. De cada R$ 100 da

dívida federal, R$ 75 se devem às dívidas já previamente existentes em
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outras esferas de governo. Os juros e o impacto cambial, geralmente

eleitos como os vilões, explicam parte menor do crescimento da dívida,

ou seja, 19,4%.

Os programas de saneamento financeiro dos estados e prefeitu-

ras municipais tornaram possível renegociar dívidas �impagáveis� por

30 anos, tratadas em condições favoráveis, com prestações mensais

que variam de 11% a 13% de sua receita líquida. A dívida externa

brasileira, no mesmo período, manteve-se estável. A dívida do setor

público, que já representou 25% do PIB em fins de 1980, atualmente

não representa 10% do PIB, com vencimentos médios de oito a nove

anos apenas.

Mesmo com o aumento do gasto público desde 1994, o governo

conseguiu um feito até então inimaginável: cumpriu com rigor as me-

tas estabelecidas com o FMI de gerar superávits fiscais, desde o último

trimestre de 1998, e manter o padrão de elevação dos gastos, já nos

quatro primeiros anos de mandato do presidente Fernando Henrique

Cardoso.

O dramático enxugamento dos fluxos de recursos externos para o

País decorre, principalmente, da instabilidade da economia internacio-

nal. O Brasil entrou nessa crise que vem de fora exibindo uma dívida

externa pesada demais, comparada com as exportações � seis anos

de déficit da balança comercial e uma carga de juros sem sintonia com

a dinâmica do PIB e a geração de receitas.

Além da turbulência dos mercados internacionais, que provocou a

retração dos investidores, o quadro eleitoral brasileiro, em 2002, por

suas incertezas e possibilidades, deixou os agentes econômicos caute-

losos, à espera de uma sinalização mais clara das regras do jogo. Ao

contrário do que ocorre nos países platinos � o PIB deste ano pode

cair até 15% na Argentina e 10% no Uruguai � no Brasil as estimativas

são de crescimento (1,4%). As pessoas só desejam a sinalização dos

rumos que o País irá tomar. A criação de uma poupança interna e uma

vontade política de internalizar os centros de decisão e poder são

determinantes para o País, que é dotado de todos os recursos natu-

rais existentes e, principalmente, de capital humano, superar a situa-

ção atual.
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1.3Novo governo

Superávits fiscais à custa do investimento social podem provocar

grave tensão no tecido social, fundamento maior da nacionalidade.

Nos países desenvolvidos, e em especial nos EUA, a ampliação dos

gastos públicos significa mais gastos militares, pois a guerra ali é vista

como forma de aumentar a auto-estima do povo e a necessária coe-

são nacional em torno de seus governantes. A ampliação dos gastos

públicos onde a demanda está reprimida é, em condições normais,

um fator inflacionário forte. No entanto, sob a liderança de um governo

nacional com credibilidade, os preços podem ser monitorados, de modo

que as empresas abram mão de suas margens no curto prazo para

ganharem na massa de lucros no longo prazo. Poderemos, assim,

estar iniciando um novo ciclo sustentado de crescimento que o País

aguarda desde o início da redemocratização.

Estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) diz

que o próximo governo deve restabelecer condições mais favoráveis

de crédito externo para estancar as transferências de recursos reais,

adotar uma política monetária restritiva e aprofundar o ajuste fiscal, de

modo a substituir a poupança externa de que está abrindo mão, sem

sacrificar ainda mais o investimento. A formação de capital deve cair

quase 5% em 2002 e a retomada do crescimento exige ampliação da

capacidade produtiva, especialmente no setor exportador. O ajuste

fiscal deve recair sobre os gastos de consumo do governo, dado que o

espaço para ampliar a tributação parece hoje bastante reduzido, com

efeitos contracionistas.

Entretanto, pesquisas feitas entre consumidores mostram otimis-

mo em relação a 2003. A percepção dos empresários em relação às

expectativas futuras tem sido menos pessimista do que as condições

atuais da economia. Do ponto de vista das finanças do Estado, espera-

se que os governos estaduais e municipais recuperem suas finanças,

sem recorrer à guerra fiscal, um jogo em que todos perdem, inclusive

os contribuintes, que precisam de um estado eficiente.

As regiões de grande importância econômica em Minas Gerais

localizam-se ao sul e ao centro, assim como nas áreas do Triângulo

Mineiro, do Rio Doce e da Zona da Mata. Mais recentemente, o Estado
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tem optado por incentivos fiscais para a instalação de novos pólos

industriais: em Juiz de Fora ocorreu, por exemplo, a instalação de mais

uma grande indústria automobilística. Minas Gerais é responsável por

fatias sumamente significativas da produção industrial nacional nas

áreas do aço, do ferro, do cimento e da indústria automobilística. Ou-

tros setores de importância na indústria mineira são: alimentício (so-

bretudo derivados do leite e carne), siderurgia e metalurgia, mecânica

e, ainda, mineração.

Minas Gerais é o estado brasileiro detentor do maior rebanho bovi-

no do País. A produção agrícola também constitui grande parcela da

produção nacional, por meio de uma multiplicidade de cultivos, como

café, cana-de-açúcar, tubérculos, abacaxi, feijão, milho, entre outros.

No entanto, o setor agrícola ainda permanece atrasado em relação às

tecnologias mais modernas, desfavorecendo o aproveitamento maior

do potencial da terra de Minas. Ainda assim, contando com seus mais

importantes setores extrativos, agrícolas e industriais, Minas Gerais

detém a significativa participação de 13% das exportações nacionais.

Enquanto o sul concentra as indústrias e grande parte da atividade

agrícola, o norte, castigado pela seca, é uma das áreas mais pobres

do País.

O Estado é servido por uma razoável rede rodoviária e por ferrovias

que o ligam ao Rio de Janeiro, a São Paulo e à Bahia. Outro setor

econômico que tem grande destaque na economia mineira é o de

serviços, com uma parcela de cerca de 55% do PIB estadual. Minas

Gerais participa da economia brasileira com 10% do PIB nacional, dis-

putando com o Rio de Janeiro o segundo lugar em importância econô-

mica no País.

O governador eleito mostrou, em linhas gerais, as suas metas de

trabalho em todos os setores e explicou que o turismo será

incrementado em seu governo, tanto o de negócios como o de lazer, o

religioso, o histórico-cultural, o hidroclimático, o rural e o ecológico,

aproveitando e melhorando a  infra-estrutura já existente. Pensar

modernamente em desenvolvimento turístico exige ações objetivas,

que passam pelo estímulo às discussões, visando ao aperfeiçoamento

de idéias e ao envolvimento das comunidades. Exige também cuidados



REVISTA DO LEGISLATIVO128

constantes com o meio ambiente; investimento na qualificação profissi-

onal e empresarial; busca da excelência na qualidade da prestação de

serviços; estímulo ao empreendedorismo; investimento em novos equi-

pamentos; elaboração e aplicação de planos promocionais, tudo isso

configurando uma visão do turismo como atividade estratégica,

fomentadora e dinamizadora da economia. O potencial turístico do

Estado é amplo e ainda largamente inaproveitado.

O incremento à cultura é outra meta do programa do novo gover-

nador, pois ela é um instrumento de valorização e pode ter importante

retorno econômico para o Estado. Além disso, o governador eleito tem

um projeto para o primeiro emprego que, segundo ele, �será exemplo

para todo o Brasil�: toda empresa que buscar financiamento no BDMG

e empregar um jovem de primeiro emprego terá estímulos fiscais e

creditícios para fazê-lo.

Apresentou, ainda, programas específicos para o Norte de Minas,

para os Vales do Mucuri e Jequitinhonha e para a região noroeste, por

meio de um volume maior de recursos dos órgãos de fomento do

Estado e nacionais, para viabilizar pequenos negócios que possam gerar

empregos em toda essa região.

O governador eleito Aécio Neves, juntamente com os demais eleitos

pelo PSDB, pediu, em encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula

da Silva, a revisão do indexador da dívida pública dos estados, o Índice

Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI). Ele afirmou que o mon-

tante da dívida mineira cresceu R$ 1,2 bilhão em outubro de 2002 por

causa da alta do IGP-DI, que chegou a mais de 4%, refletindo o cresci-

mento da inflação. Os governadores pediram ainda a prorrogação do

fundo de ressarcimento das perdas com a Lei Kandir, a desoneração do

ICMS para exportações, além da renegociação das dívidas estaduais. A

dívida de Minas Gerais com a União aproxima-se dos R$ 34 bilhões, com

o aumento provocado pelo IGP-DI. O governador eleito Aécio Neves dis-

se à imprensa também que a reforma tributária deve acontecer nos

primeiros seis meses de 2003 para melhorar a situação dos caixas

estaduais.

Minas Gerais ainda não conseguiu resolver o desequilíbrio social e

econômico entre suas regiões e entre sua população. Esse é um dos
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maiores desafios, entre tantos, a serem enfrentados pelo novo gover-

no de nosso estado.
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conquistas da educação devem ser

amp l i adas

Apesar dos avanços da legislação e da

ampliação das vagas e investimentos no ensino

fundamental, a evasão escolar e a ausência injustificada

continuam sendo desafios para a Educação em Minas Gerais.

As políticas públicas em educação, em particular as que se referem

ao apoio ao estudante, devem ser mantidas e aprimoradas, com o

envolvimento de todos os entes estatais. Há, ainda, um novo problema a ser

enfrentado: implementar qualidade às escolas, a fim de que elas

transmitam, de fato, conhecimentos e contribuam para a

construção da cidadania.

análise setorial
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De todas as aspirações que levam a marca verdadeira de um impera-
tivo nacional, nenhuma existe que possa sobrelevar em importância a da
educação das massas. Há um ideário consensual que paira sobre a Na-
ção: enquanto não se disseminarem escolas, escolas e mais escolas por
todos os recantos do País, enquanto todas as crianças e os adolescentes
não obtiverem instrução e educação, seremos um povo deficitário. É, sem
dúvida, na educação que se vislumbra um caminho para a solução definiti-
va dos mais graves problemas sociais que afligem nossa sociedade. As-
sim, o acompanhamento da política educacional e a discussão das políti-
cas públicas em educação constituem dever de exercício da cidadania.

Antes de iniciarmos nossas considerações sobre a educação no Esta-
do de Minas Gerais, no período entre 1998 e 2001, importa ressaltar os
três estágios imprescindíveis para que se possa proceder à avaliação de
uma política pública:

�  estudo das disposições constitucionais e legais que a amparam;
�  análise da repercussão daquelas normas no seu planejamento e na

sua aplicabilidade;
�  verificação dos dados de sua operacionalização e execução pelo

Poder Executivo.
Somente depois de ultrapassados esses estágios, é possível inferirem-

se indicadores de eficácia ou não das políticas realizadas. Por isso, o breve
traçado que delinearemos a seguir tentará vencer resumidamente essas
três etapas, tomando como ponto de partida a conjuntura histórico-cons-
titucional-legal em que se inserem as políticas em vigor, ressaltando o
tema do financiamento da educação, uma vez que só é possível atender
às necessidades sociais com recursos suficientes para tal.

Inicialmente, cumpre verificar que a Constituição de 1988, conhecida
como Constituição-Cidadã, procurou garantir avanços significativos no pla-
no dos direitos essenciais do cidadão e no plano social. Como se observa
no artigo 205, que prevê ser a educação direito de todos e dever do
Estado e da família, o enfoque em educação tornou-se ponto basilar.
Garantiu-se expressamente a universalidade e gratuidade do ensino fun-
damental, passando a educação, assim, a direito público subjetivo � aqui
entendido como a faculdade de o seu cumprimento pelo Estado poder ser
exigido pelo cidadão. A Carta mineira de 1989 acatou os princípios da
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Constituição da República relativos à educação, consolidando-os em
seus artigos 195 a 206. Assim, nos anos 90, a  política educacional
rearticulou-se em novos rumos, sendo que a maior mudança decor-
reu da descentralização da gestão dos recursos educacionais, em
particular do ensino fundamental.

Internamente, o País instava, há muito, por mudanças na área
educacional, diante dos recorrentes diagnósticos de altos índices de
analfabetismo, de indicadores de falta de vagas e de baixas taxas de
conclusão do ensino fundamental.  Ao mesmo tempo, a questão brasi-
leira das políticas públicas em educação passou a ser incluída nas con-
ferências internacionais, tendo o País enviado delegatários a fóruns
mundiais e regionais, como a Conferência Mundial de Educação para
Todos de Jomtien, na Tailândia (1990) e a  Conferência da Cúpula de
Nova Délhi, na Índia (1993). A posição mundial apontava, com ênfase
especial, para a modernização da América Latina na gestão educacio-
nal, comprometendo-se os países signatários a acatar as diretrizes
apresentadas.

Em 1996, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda Consti-
tucional nº 14, que introduziu alterações substanciais nas normas que
regem a organização e o financiamento da educação nacional, desta-
cando-se a criação, no âmbito de cada estado, do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef). A emenda solidificou ainda a obrigação de esta-
dos e municípios no cumprimento das disposições relativas à vinculação
de 25% das receitas e impostos � incluídas as transferências � para a
manutenção e o desenvolvimento do ensino, além de instituir a
subvinculação de 15% daqueles recursos para o ensino fundamental,
como pode ser observado no esquema a seguir:

Financiamento da educação

Receita resultante de
impostos, compreendida a
proveniente de
transferências

25% para educação

60% dos 25%
15%      ensino fundamental

9% = remuneração dos profissionais da educação
6% = outras despesas

40% dos 25%
10%      outros níveis de ensino/outras ações

Ù Ù
Ù

ñ

ñ
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Ainda em 1996, perseguindo aquele mesmo rumo de modernidade,
foi finalmente editada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº 9.394, de 1996), que, concluída após oito anos de extensas
discussões, buscou atender às mais profundas aspirações nacionais.
Consubstanciada em um caráter mais flexível, a nova LDB acatou aquele
antigo anseio da sociedade quanto à descentralização de ações, tanto
na execução dos projetos político-pedagógicos como na responsabili-
dade dos entes federativos em relação aos níveis de ensino. A LDB
atendeu aos princípios estabelecidos na Constituição, ao consolidar,
sob o regime de colaboração, um efetivo impulso na delimitação de
atribuições, determinando aos municípios que oferecessem a educa-
ção infantil e, com prioridade, o ensino fundamental e aos estados que
assegurassem o ensino fundamental e oferecessem, com prioridade,
o ensino médio. A LDB entrou em vigência com a sua publicação (de-
zembro/1996) e instituiu um marco: a década da educação, a iniciar-
se um ano a partir daquela data.

Quanto ao Fundef, foi instituído e regulamentado pela Lei nº 9.424,
de 1996, e pelo Decreto nº 2.264, de 1997, tendo a sua efetiva im-
plantação ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1998.  Importa ressal-

Aplicação da receita
em educação � 25%

(impostos/transferências)

Manutenção e
desenvolvimento do

ensino (MDE)

Manutenção e
desenvolvimento do ensino

fundamental (Fundef)

ICMS 10% 15%

FPE/FPM 10% 15%

IPI/Exportações 10% 15%

Lei Kandir 10% 15%

ITR 25% �

IPVA 25% �

IRRF 25% �

IPTU 25% �

ITBI 25% �

Dívida ativa de impostos 25% �

Fonte adicional de  financiamento do ensino fundamental = Quota-Parte do Salário Educação (QESE)
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tar algumas importantes mudanças pós-implantação do Fundef. O fun-
do não propôs novas fontes de recursos para a educação, mas esta-
beleceu uma redistribuição e realocação de parte dos recursos que
estados e municípios já eram obrigados a aplicar no ensino fundamen-
tal. Caracterizado por ser um fundo de natureza contábil, implantou
grande avanço no sistema de  partilha de recursos entre os entes
estatais, de acordo com o número de alunos atendidos em cada rede
de ensino, eliminando qualquer interferência burocrática para a libera-
ção da verba destinada à educação.

A descentralização configura uma grande conquista, pois condiciona
a que se evitem os desvios de recursos e a morosidade de processos
na liberação de verbas. Além disso, o instituto da descentralização
inaugurou um novo tipo de controle: o controle social de recursos, por
meio de conselhos e colegiados. O controle social não substitui nem
exclui os controles externo e interno, a cargo dos Poderes Legislativos,
do Tribunal de Contas e do próprio governo federal. Mas a ação
fiscalizadora direta da comunidade tornou-se instrumento de funda-
mental valia, em especial para a observância de que os recursos des-
tinados diretamente aos municípios e às escolas sejam utilizados para
os fins preestabelecidos. São, portanto, indiscutíveis os ganhos que a
descentralização fiscal proporciona, com transferências de recursos
mediante créditos automáticos, como ocorre com o Fundef, em que
pese a existência de alguns problemas, como o que destacamos a
seguir.

O que ocorre com o Fundef  � no que concerne aos estados � é
que, na prática, para alguns significou aumento de recursos, mas,
para outros, perda de receitas. Isso se deve ao fato de que, em algu-
mas unidades federadas, os recursos que retornam para aplicação
na rede estadual de ensino são menores do que aqueles que o estado
transfere ao Fundef. Em outras palavras, a constituição do fundo é de
responsabilidade de cada ente da Federação (subvinculação de 15%
de impostos e transferências). Entretanto, o montante que retorna ao
estado é definido em função do número de alunos atendidos � confor-
me  censo escolar realizado pelo MEC � e do valor mínimo aluno/ano
fixado pela União.

Observem-se os dados da Secretaria da Educação de Minas Ge-
rais, constantes de relatórios do Tribunal de Contas:
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A legislação dispõe que, nos estados onde o valor per capita
(razão entre o montante de recursos do Fundef no estado e o total de
alunos do ensino das redes estaduais e municipais) for inferior ao valor
mínimo nacional aluno/ano, deve a União complementar a diferença.
No entanto, se o valor mínimo por aluno/ano for fixado aquém do
devido, há uma substancial perda de receita.

Realmente controvertida é essa questão do valor mínimo por alu-
no/ano, que deve ser fixado, anualmente, por decreto do presidente
da República. A Lei nº 9.424, de 1996, estabelece os critérios para
que a União fixe aquele valor mínimo. Entretanto, conforme declara-
ções do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundef,
em Minas Gerais e em outros estados, a legislação não tem sido cum-
prida pela União, ficando estados e municípios prejudicados, conforme
se depreende dos números acima (segundo quadro).

Apesar de todos os senões, reafirmamos que a descentralização é
um ganho indiscutível para qualquer processo de transferência de re-
cursos. Apenas deve ser aperfeiçoada em sua execução.

Ano
Recursos repassados
pelo Estado ao Fundo

(R$)

Valores recebidos pelo
Estado conforme nº de

matrículas

Diferença
(R$)

Diferença
 percentual

1999 887.759.558,31 842.470.504,63 45.289.053,68 -5,10%

2000 1.034.656.390,76 976.170.018,29 58.486.372,47 -5,66%

2001 1.238.504.597,75 1.087.994.302,99 150.510.294,76 -12,15%

Fonte: Relatórios Técnicos do Tribunal de Contas

Ano
Per capita � MG
1ª a 4ª séries

SEE � (R$)

Per capita � MG
5ª a 8ª séries

ed. especial � SEE

Fixado pela  União
1ª a 4ª séries

(R$)

Fixado pela União
5ª a 8ª séries
ed. especial

Perda de Receita
(nº de matrículas x
diferença) � (R$)

1998 354,22 354,22 315,00 315,00

1999 389,75 389,75 315,00 315,00

2000 451,71 474,30 333,00 349,65

(662.564.897)

Fonte: Relatórios Técnicos Anuais de Prestação de Contas do governador do Estado, elaborados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais
Fonte primária: Conselho de Acompanhamento do Fundef �  relatório de recursos do Fundef �  2000 (Decretos nºs 2.935, de
1999, 3.326, de 1999 e 3.742, de 2001)
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Conjugada com a questão da descentralização, ousamos interpre-
tar que, de todas as alterações implementadas a partir dos anos 90,
foi a municipalização em larga escala de escolas/turmas do ensino
fundamental � ocorrida principalmente em virtude da implantação do
Fundef � a mudança mais significativa do período. A análise da eficácia
do processo de municipalização é, neste momento, tema da maior
relevância, em especial em nosso estado, uma vez que grande parte
dos convênios de municipalização, realizados entre o Estado e as pre-
feituras, tem seu ponto limite em 2003.

De acordo com os censos educacionais do biênio 97/98, verificou-
se considerável aumento da matrícula no ensino fundamental, sob a
responsabilidade das redes municipais, uma vez que, naquele primeiro
momento de implantação do Fundef, grande parte dos municípios inte-
ressou-se em assumir a maior quantidade possível de matrículas. Mi-
nas Gerais efetivou, ao longo de 1998, a municipalização de 414.070
alunos em 684 municípios, por meio de convênios que totalizaram
R$161.749.871,49. Para se ter uma visão mais nítida dos efeitos da
municipalização, torna-se imprescindível analisar, inicialmente, a evolu-
ção das matrículas no ensino fundamental em todas as redes de ensi-
no, como se vê no quadro abaixo.

Constata-se um decréscimo de mais de 15% nas matrículas dos
estabelecimentos estaduais em 1998 e um contínuo decréscimo
médio de aproximadamente 5% nos anos seguintes. As matrículas
municipais cresceram 64,28% em 1998, mantendo certa estabilida-
de nos anos posteriores.

Evolução das matrículas � ensino fundamental regular

Federal Estadual Municipal Privada

Ano Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

1997 2.705 1,88 2.558.189 0,31 910.650 8,04 200.863 -4.77

1998 2.251 -16,78 2.161.575 -15,50 1.495.983 64,28 197.744 -1,55

1999 3.108 38,07 2.062.693 -4,57 1.505.666 0,65 201.780 2,04

2000 3.138 0,97 1.916.245 -7,10 1.507.484 0,12 203.657 0,93

2001 3.086 -1,66 1.822.179 -4,91 1.492.667 -0,98 213.405 4,79

Fonte: SEE/MG/APC/CPRO
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A partir de 1999, a redução da matrícula se explica pela
implementação, por parte da Secretaria da Educação, de programas
de correção do fluxo escolar, como o �Acertando o Passo�, e pela
transferência de alunos para o ensino médio. Quanto às matrículas do
ensino médio, chama atenção o ano de 2001, quando houve um de-
créscimo geral de matrículas em todas as redes, conforme se verifica
no quadro abaixo.

Como se depreende dos dados apresentados, houve o cumpri-
mento da meta de expansão de vagas, em especial no atendimento da
determinação de universalização do ensino fundamental.

Por outro lado, o Estado aplicou em educação, no período,
percentuais superiores aos 25% � mínimo constitucional exigido. No
que tange ao ensino fundamental, os percentuais aplicados supera-
ram de forma  significativa o mínimo constitucional exigido (veja quadro
na página seguinte).

Não obstante essa consistente aplicação dos recursos disponíveis
e a ampliação das vagas do ensino fundamental, nem todos os proble-
mas foram resolvidos. Os mais conceituados analistas da política edu-
cacional brasileira afirmam que � apesar de, no final dos anos 90, o
acesso ao ensino fundamental ter praticamente se universalizado (con-
forme se verifica dos dados apresentados), e os estados e municípios,
em sua grande maioria, terem cumprido as disposições quanto à apli-
cação mínima em educação � outras questões continuaram a persis-
tir, como os elevados índices de evasão escolar e de ausência
injustificada. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educa-

Evolução das matrículas � ensino médio regular

Federal Estadual Municipal Privada

Ano Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

1997 13.078 18,78 468.872 18,82 67.270 9,59 111.355 1,17

1998 15.426 17,95 553.172 17,98 50.373 -25,12 109.480 -1,68

1999 14.728 -4,52 738.321 33,47 39.300 -21.98 111.356 1,71

2000 13.426 -8,84 843.018 14,18 30.817 -21.59 105.748 -5,04

2001 11.202 -16,56 819.190 -2,83 27.556 -10,58 101.976 -3,57

Fonte: SEE/MG/APC/CPRO
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cionais do MEC (Inep), a taxa de evasão escolar em Minas Gerais, que
era de 4,9% em 1995/1996, passou a ser de 6,3% em 1999/2000.
O Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas Gerais
para o quadriênio 2000/2003, aprovado pela Lei nº 13.472, de 18
de janeiro de 2000, reconheceu essa variável de forma contundente,
ao determinar, entre os objetivos do Poder Executivo na área educa-
cional: �Garantir o ingresso e a permanência do aluno na escola, espe-
cialmente no ensino fundamental, desenvolvendo ações amplas de
combate à evasão escolar e à exclusão social e promovendo o retorno
à escola daqueles que dela se afastarem sem justificativa�.

Ao tentar identificar as causas desse e de outros problemas rema-
nescentes, muitos fatores poderiam ser considerados. A própria Car-
ta de 1988, além de insculpir, entre os princípios, a igualdade de con-
dições e a permanência na escola, já reconhecera um dos aspectos
mais relevantes, externos ao ensino: a necessidade de programas de
apoio aos estudantes. Com efeito, a realidade das múltiplas carências
da população exige não apenas a garantia de vagas e a destinação de
recursos para pagamento dos professores e da manutenção do ensi-
no, mas também a adoção de medidas que assegurem a permanên-
cia dos estudantes nos bancos escolares. Se o aluno não tem do que

Despesas executadas com a manutenção e desenvolvimento do ensino

1998 (R$) 1999 (R$) 2000 (R$) 2001 (R$)

Aplicação mínima constitucional/legal na manutenção e
desenvolvimento do ensino  (25%) 1.449.767.100,99 1.599.089.326,71 1.893.773.889,90 2.243.117.169,50

Despesa executada com a manutenção e o
desenvolvimento  do ensino 2.691.462.854,15 2.563.717.028,77 2.841.877.000,81 3.105.302.626,41

Percentual de aplicação na manutenção e no
desenvolvimento do ensino 46,41% 40,08% 37,52% 34,61%

Aplicação mínima constitucional/legal no ensino
fundamental (60% dos 25%) 869.860.260,59 959.453.596,02 1.136.264.333,94 1.345.870.301,70

Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental 1.334.274.850,67 1.203.589.645,87 1.394.392.850,30 1.401.848,446,26

Percentual de aplicação na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental 92,03% 75,27 73,63% 62,50%

Fonte: Relatórios Técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais �  Prestação de Contas do governador, de 1998 a 2001
Fonte primária:  orçamento fiscal / armazém SIAFI
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se alimentar, apresenta problemas de saúde, não tem como chegar
até a escola, não pode adquirir material didático ou precisa ajudar no
sustento da família, o índice de evasão e de faltas injustificadas será
evidentemente expressivo. Indiscutível, portanto, o grau de importân-
cia das políticas públicas complementares de assistência aos
educandos.

O órgão responsável por dar cumprimento à exigência constitucio-
nal de apoio ao estudante do ensino fundamental é, no plano federal, o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  Vinculado
ao Ministério da Educação, o FNDE é a segunda maior autarquia do
País em orçamento, responsável pela captação de recursos financei-
ros para o desenvolvimento de programas que visam à universalização
do ensino e à melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendiza-
gem.  Os recursos são canalizados para governos estaduais, prefeitu-
ras e organizações não-governamentais, para atendimento às esco-
las públicas do ensino fundamental das redes estaduais e municipais.

Os principais programas financiados e executados pelo FNDE são o
Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional do
Livro Didático, o Programa Dinheiro Direto na Escola, o Programa Na-
cional de Transporte Escolar e o Programa de Garantia de Renda
Mínima (Bolsa-Escola).

O Programa Nacional de Alimentação Escolar teve, em seu proces-
so de descentralização, uma primeira fase de estadualização. Posteri-
ormente, foi intensificada a adesão dos municípios. O processo
descentralizador dos recursos da merenda foi iniciado em 1994 e
aprofundado nos anos seguintes, observados os seguintes critérios:

a) recursos proporcionais ao número de alunos matriculados (atual-
mente, o valor per capita/dia da alimentação escolar é de R$ 0,13
para os alunos do ensino fundamental e R$ 0,06 para os do pré-
escolar);

b) implantação de Conselhos Alimentares nos municípios;
c) cardápios elaborados conforme hábitos alimentares locais, com

preferência para alimentos in natura, objetivando garantir a cada
estudante pelo menos uma refeição diária com 15% das necessida-
des proteico-calóricas (350 quilocalorias e 9 gramas de proteína por
refeição).

Programa Nacional de
Alimentação Escolar
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Minas Gerais mereceu destaque em diversos relatórios oficiais por
inaugurar um modelo de descentralização mais específico, a
�escolarização da merenda�, ou seja, o repasse dos recursos direta-
mente às caixas escolares. A partir de convênios e de prestação de
contas, as unidades escolares passaram a se responsabilizar por todo
o processo: aquisição, armazenamento, preparo e distribuição dos
alimentos. Sob a fiscalização e orientação técnica da Secretaria da
Educação, foi estimulado o controle social pelos colegiados das esco-
las, tanto para o gerenciamento dos recursos quanto para a formula-
ção de cardápios e o controle de qualidade, higiene, conservação e
manipulação de alimentos. A fiscalização da aplicação dos recursos do
programa é de competência do Tribunal de Contas da União, do FNDE
e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

O PNTE consiste no repasse de recursos a prefeituras e organiza-
ções não-governamentais para financiamento do transporte escolar
de alunos que residam em lugares distantes dos centros urbanos,
especialmente no meio rural, com a contrapartida de 1% do valor total
do projeto. Segundo dados do MEC, de 1995 a 2000, foram
despendidos R$ 191,7 milhões no País e atendidos 4 mil municípios.
Apesar de o montante ser significativo, verifica-se que o PNTE não
resolve, por si só, o problema do transporte, uma vez que o programa
não é universal e há limitação de verbas.

Considerando que uma política pública voltada para o transporte
escolar é de vital importância para garantir a permanência do aluno na
escola, quais são as alternativas dos municípios?

a) inscrever-se no PNTE/FNDE � nesse caso, o transporte poderá
atender a escolas municipais e estaduais;

b) aplicar  parte da verba do Fundef � nesse caso, exclusiva para
alunos da rede municipal;

c) destinar ao transporte escolar parte dos recursos que o municí-
pio tem obrigação de aplicar em educação (mínimo constitucional);

d) utilizar recursos da quota estadual do salário-educação (QESE).
Quanto à utilização de outros recursos para o transporte escolar,

enumerados acima, temos a explicitar que a LDB, em seu artigo 70,
inclui o programa de transporte escolar no rol das despesas que po-
dem ser efetuadas a título de manutenção e desenvolvimento do ensi-

Programa Nacional de
Transporte Escolar

(PNTE)
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no. Assim, o município pode empregar parte daqueles recursos para o
transporte escolar. É possível, também, que o município empregue
parte dos recursos do Fundef para transporte, já que 40% daqueles
recursos (6% dos 15% subvinculados) destinam-se a despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Os outros 60%
dos recursos (9% dos 15% subvinculados) têm necessariamente que
ser destinados à remuneração dos profissionais da educação. No que
concerne à quota estadual do salário-educação, é preciso analisar
que, ao acompanhar o processo de municipalização progressiva do
ensino fundamental, era natural que ela viesse a ser compartilhada
entre o Estado e seus municípios, o que em Minas Gerais passou a ser
realidade concreta com a vigência da Lei nº 13.458, de 12 de janeiro
de 2000.  A  lei previu a seguinte distribuição de recursos:

a) 30% para livre destinação pelo Estado para programas voltados
ao ensino fundamental;

b) 50% distribuídos proporcionalmente ao número de matrículas
no Estado e nos municípios;

c) 20% para programas comuns às redes estadual e municipal,
aprovados por acordo entre a Secretaria da Educação e a União Na-
cional dos Dirigentes Municipais da Educação.

As resoluções conjuntas têm dado destaque à questão do trans-
porte escolar. A Resolução nº 7, de 2001, por exemplo, destinou até
17% dos 20% dos programas comuns às redes para aquisição e re-
forma de veículos para transporte escolar.

Ao estudar a questão do transporte escolar em Minas Gerais, es-
barra-se na seguinte situação: cada município caracteriza uma realida-
de particular.  Vários fatores interferem nesse formato peculiar,  inclu-
ída a proporção entre o número de escolas estaduais e municipais à
disposição da comunidade e sua localização. Apesar do crescente e
significativo processo da municipalização, a presença do Estado no ofe-
recimento do ensino fundamental � em especial no 2º ciclo, 5ª a 8ª
séries � ainda é muito relevante. Por outra parte, as escolas localiza-
das na zona rural são, em sua esmagadora maioria, municipais.  É o
que se verifica nos quadros da página seguinte.

É inquestionável que o ideal seria que o Estado pudesse assumir o
transporte dos alunos de sua rede, pois muitos municípios, ao custea-
rem o transporte escolar das redes municipal e estadual, vêem-se na
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contingência de assumirem encargos além de suas possibilidades. Por
outro lado, inúmeros municípios conseguem com tranqüilidade incluir
um programa de transporte escolar de qualidade dentro dos 25%
obrigatoriamente destinados à educação.

Assim sendo, diante das diversidades regionais do Estado, uma
resposta imediata para o problema do transporte escolar talvez esteja
na parceria entre os entes estatais, particularmente entre o Estado e
os municípios, em especial pela contrapartida. O próprio texto da LDB,
em seu artigo 11, estabelece: �Os Estados incumbir-se-ão de definir,
com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino funda-
mental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das res-
ponsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recur-
sos financeiros disponíveis.�

A Unesco decidiu transformar o programa brasileiro Bolsa-Escola
em exemplo para todos os países em desenvolvimento. O represen-
tante da Unesco no Brasil, Jorge Wethein, disse que o Bolsa-Escola �
programa pelo qual o governo dá uma complementação em dinheiro

Programa de Garantia
de Renda Mínima

(Bolsa-Escola)

Estabelecimentos de ensino por dependência administrativa � MG
Ensino fundamental Ensino médio

Federal 5 23

Estadual 3.610 1.514

Municipal 8.969 93

Privada 1.151 580

Total 13.735 2.210

Fonte: INEP/sinopses estatísticas

Estabelecimentos de ensino localizados na zona rural � MG

Ensino fundamental Ensino médio

Federal � 7
Estadual 637 22
Municipal 6.516 11
Privada 11 3

Total 7.164 43
Fonte: INEP/sinopses estatísticas
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para famílias pobres que mantiverem seus filhos na escola � �é exce-
lente estratégia para a inclusão de crianças carentes no sistema edu-
cacional.�

O Bolsa-Escola é, na verdade, um programa social de garantia de
renda mínima vinculado à educação (vide Lei Federal nº 10.291, de
2002). Seu objetivo primordial é combater o trabalho infantil e a ex-
clusão social e retirar crianças e adolescentes da situação de risco
social, assegurando a permanência delas na escola. No plano fede-
ral, a principal fonte de recursos do programa é o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza, e a principal fonte financeira, a CPMF. O
programa, gerenciado pela Secretaria do Programa Nacional de
Bolsa-Escola do MEC, sofreu uma série de inovações nos últimos
dois anos e visa estender sua atuação, especialmente para aque-
les municípios que têm os mais baixos Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH).

Em Minas Gerais, em março de 1999, foi instituído, pelo Decreto
nº 40.327, o Programa Bolsa Familiar para a Educação � Bolsa-Escola �,
coordenado pela Secretaria da Educação e financiado por um Fundo
Bolsa-Escola, que seria instituído para esse fim. O programa começou
a ser implantado em 2000 na mesorregião do Vale do Jequitinhonha,
considerada área prioritária pelo governo. Segundo dados do Poder
Executivo, já estão sendo beneficiados pelo programa 51 municípios e
mais de 28 mil famílias. Em  junho de 2002, foi sancionada a Lei
nº 14.314.  Por se tratar de lei autorizativa, foi assinado, em novembro
passado, o Decreto nº 43.041, instituindo o programa nos termos
previstos na citada norma legal.

As vantagens do programa são evidentes. Além de evitar a evasão
escolar e as faltas injustificadas e reduzir a desigualdade social, o pro-
grama faz com que a família se envolva diretamente no aproveitamen-
to escolar dos estudantes. A comunidade também fica mais próxima
da escola, no exercício do controle social do programa.

Como se depreende do breve estudo aqui apresentado, é funda-
mental que se dê continuidade às políticas públicas em educação ora
em vigor, particularmente às que se referem ao apoio ao estudante.
Não obstante, há outros problemas extremamente comprometedo-
res, que precisam ser enfrentados de imediato. Em 2000, os alunos

Novos desafios
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brasileiros de 15 anos ficaram em último lugar, entre 32 países, em
capacidade de ler e escrever, segundo avaliação internacional da
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
Paris.

Os últimos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
realizado pelo Inep, que consiste em prova aplicada aos que concluem
o ensino médio, demonstraram que 74% dos estudantes avaliados
obtiveram rendimento escolar insuficiente ou regular.  É a menor mé-
dia desde 1998, quando o Enem foi instituído. Em Minas Gerais, os úl-
timos resultados do Sistema Mineiro de Avaliação de Educação Pública
(Simave) também foram alarmantes. Mais de 500 mil alunos participa-
ram da avaliação no Estado, e o resultado mais preocupante se refere
aos concluintes do ensino médio. Um teste aplicado pela Fundação
Carlos Chagas em 52 municípios de 25 estados mostrou que os co-
nhecimentos dos professores são próximos do esperado para alunos
de 4ª série.

Esses dados, associados à terrível constatação advinda de recente
pesquisa da Unesco quanto à questão da violência e do uso de armas
e drogas nas escolas públicas, são os indicadores do novo desafio que
a política educacional tem que vencer daqui para diante: implementar
qualidade às escolas.

Conclui-se que, se é imprescindível que se coloquem todas as crian-
ças e os adolescentes na escola, é também indispensável que essa
escola seja de qualidade. Qualidade que se desdobra em duas verten-
tes: transmitir conhecimentos e despertar a consciência. Uma das
responsabilidades mais sérias do poder público é desenvolver o apri-
moramento intelectual do povo. Para que o País atinja nível satisfatório
de desenvolvimento, é preciso que a escola abra para a juventude as
portas do futuro, na multiplicidade das ciências, das letras e das artes
e no eficaz desempenho do binônio ensino-aprendizagem. Mas é ainda
mais importante que a escola se transforme em agente plasmador de
consciência, construtor de cidadania.

A escola tem que se transmutar no ambiente de resgate dos valo-
res que sustentam a própria sociedade e ser capaz de fornecer instru-
ção e formação educativa, em que se valorizem, acima de tudo, o plano
ético e os valores fundamentais que devem nortear a convivência soci-
al: respeito, justiça e eqüidade.  Esse, o grande desafio!
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Nota
* A Emenda Constitucional nº 14 introduziu também, como fonte adicional de

financiamento do ensino fundamental público, a contribuição social do salá-

rio-educação.  Proveniente da contribuição social das empresas vinculadas

à Previdência Social, o salário-educação corresponde a 2,5% sobre o total

da remuneração paga aos empregados durante o mês.  O montante arre-

cadado � deduzido 1% para a previdência � é distribuído em quotas: um

terço correspondente à quota federal (destinada ao FNDE) e dois terços

correspondentes às quotas estaduais (QESE).
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Nos últimos quatro anos, o governo do Estado deixou de aplicar na Saúde

os recursos previstos constitucionalmente para a área. Apenas em 2002,

o setor foi onerado com quase 1/3 do total de contas roladas para o ano

seguinte. Além da falta de investimentos, indícios de irregularidades na

Funed e Fhemig motivaram a realização de CPI na Assembléia de Minas. Apesar

de todos esses problemas, constata-se um esforço, ao final do governo, para

saldar o débito com a Saúde, a partir de encontro de contas com a União.

continua emsaúde
mau estado

análise setorial
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No atual contexto político, quando se inicia uma gestão em que fica
evidente a crise fiscal e financeira do poder público, torna-se importan-
te avaliar o  funcionamento da Saúde no Estado à luz, principalmente,
da discussão sobre a alocação de recursos para o seu financiamento.

A importância do problema é de tal ordem que, antes mesmo de
sua posse, o governador atual já envidava esforços para sanear as
finanças de Minas, sendo o débito com a Saúde um dos pontos de
atenção e preocupação. No fim da gestão anterior, muitas foram as
explicações dadas pelo Executivo aos órgãos de controle político e so-
cial às administrações municipais e também aos cidadãos por intermé-
dio da imprensa. Porém, o certo é que o Estado permaneceu em
débito com a verba da Saúde, que, por determinação constitucional, é
vinculada e inegociável, não podendo ser utilizada em outra rubrica.

Antes, porém,  de analisar a alocação estadual de recursos para a
área, é necessário um breve esclarecimento sobre a forma  de finan-
ciamento dessa função. A assistência à saúde é um bem assegurado
pela Constituição Federal, de forma universal e igualitária, cabendo à
União, aos estados e aos municípios o seu provimento. O Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), criado pela Carta de 1988 e implementado pela
Lei Federal nº 8.080, de 1990, tem como princípio o suporte dos
serviços de Saúde pelas três esferas de Poder. Constata-se, no entan-
to, que a maior parcela do gasto público é de origem federal. Isso é
decorrência do centralismo do modelo brasileiro de tributação. Na
medida em que a União fica com a maior parte do �bolo� fiscal, é natu-
ral também que se responsabilize pela grande maioria dos encargos
sociais. Isso já é fato histórico. Tivemos, por exemplo, 72% de participa-
ção federal com a assistência à Saúde em 1988, frente a 28% de
participação de recursos próprios do Estado de Minas Gerais (Funda-
ção João Pinheiro, 1999).

Nesse ponto, é importante ressaltar que os gastos do Estado ex-
pressos na tabela a seguir incluem valores cuja execução financeira ain-
da se encontra pendente, conforme veremos adiante neste trabalho.

Antes, porém, de se aprofundar o debate sobre a questão do finan-
ciamento, faz-se necessário também discorrer sobre o papel que o
atual sistema propõe ao estado federado, tendo em vista a garantia
de eficácia e eficiência na aplicação dos recursos, de forma a promover
acesso mais eqüitativo  às ações de saúde.



REVISTA DO LEGISLATIVO 149

No processo de construção do SUS, a responsabilidade pela assis-
tência direta à saúde da população vem passando progressivamente
aos municípios, com recursos técnicos e financeiros a serem forneci-
dos pela União e pelos estados, conforme o inciso VII do artigo 30 da
Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 1990).
Inúmeras outras normas do Ministério da Saúde consolidam a
descentralização da assistência à saúde, sendo as mais importantes a
Norma Operacional Básica (NOB 01/96), a Portaria GM/MS nº 95/
2001 (Norma Operacional de Assistência à Saúde � NOAS), bem como
a NOAS/2002.

Poder e recursos foram, então, transferidos para o âmbito dos
municípios, que são atualmente os prestadores de serviços. Importan-
te é assinalar nesse ponto que a lógica da descentralização do SUS é
embasada no fato de que as pessoas não vivem na União ou nos
estados, mas, sim, nos municípios. Considera-se que a descentralização
é uma decisão acertada, pois é ali, na menor unidade federada, que os
usuários podem identificar e localizar os gestores de seu sistema e,
conseqüentemente, fiscalizar de perto a destinação dos recursos do
setor.

Nesse modelo tripartite, reservou-se nuclearmente aos estados o
papel de mediadores da relação entre os sistemas municipais. As com-
petências específicas da direção estadual do SUS estão descritas no
artigo 17 da Lei nº 8.080, de 1990. A leitura desse artigo mostra que
o SUS define o estado como capacitador de recursos humanos, fiscal
e executor das políticas de vigilância sanitária e epidemiológica no seu
território, bem como da política de sangue e hemoderivados. Além
disso, o estado federado faz ainda a assistência à saúde naqueles
municípios que não conseguem fazê-lo minimamente, na condição de
gestores de sua atenção básica. Mas é, sobretudo, na regulação das
relações intermunicipais, visando à otimização da assistência igualitá-
ria, com economia de escala, que o estado deve atuar.

Tabela 1

Ações e serviços públicos de saúde
Participação dos gastos próprios do Estado de Minas Gerais

em relação aos gastos federais � valores em reais

Exercícios Gastos federais SUS (A) Gastos próprios do Estado (B) A / B (%)

1998 978.725.847,56 337.569.950,69 34,49%

1999 1.090.833.561,88 305.662.992,06 28,02%

2000 1.255.484.945,27 345.345.581,33 27,51%

2001 1.414.926.540,98 715.281.386,28 50,55%

2002(**) 867.250.367,65 238.799.750,29 27,54%
Fontes: Datasus/Siops; Balanço Geral do Estado; Estudo Técnico do TCMG/CAEC
Elaboração: GCT/AOR/SRJ
Notas: valores nominais;
(**) execução até julho/2002
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Parece desnecessário dizer que as novas funções do estado na
área de Saúde são menos visíveis, o que resulta em menor destaque
do gestor estadual, que teve de transferir a rede ambulatorial e parte
da rede hospitalar do estado aos municípios, deixando de ser prestador
direto. Pode-se inferir que, nessa transição, os estados ficaram atôni-
tos, emparedados entre a União, rica e reguladora, e os municípios,
ávidos de recursos para assumir plenamente suas novas funções.

Nesse novo cenário, o Estado de Minas Gerais vem-se adaptando
ao figurino proposto pelo SUS, com projetos coerentes com o seu novo
papel. Na área de Planejamento, pode-se afirmar que há um
direcionamento harmônico ao sistema, sendo, às vezes, pioneiro em
algumas ações. Assim sendo, desde o anteprojeto do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI) apresentado em 1999 pela última
gestão do governo do Estado, passando pelas mensagens do governa-
dor à Assembléia Legislativa que encaminharam as prestações de con-
tas anuais, tivemos grande preocupação com as enormes desigualda-
des regionais do Estado, no que diz respeito ao acesso a serviços públi-
cos de saúde. Indicadores de mortalidade, avaliações do nível de saúde
da população em geral e também análises epidemiológicas e sanitá-
rias aparecem nos instrumentos de planejamento do governo de Mi-
nas, que dá ênfase no �exercício do poder redistributivo do Estado atra-
vés do papel de coordenação e regulação do SUS/MG, de forma de-
mocrática, transparente e participativa, com ênfase nas instâncias lo-
cais e regionais e na integração microrregional, regional e inter-regio-
nal dos serviços� (Anteprojeto do PMDI � 1999).

No que diz respeito ao esforço organizacional, pode-se afirmar que
a Secretaria de Estado da Saúde de Minas desempenhou muito bem
suas atribuições, tendo elaborado, em conjunto com as instâncias re-
presentativas dos municípios, um Plano Diretor de Regionalização (PDR),
em consonância com as diretrizes da NOAS. O PDR mineiro foi concebi-
do considerando-se, no universo de 853 municípios, 7 pólos assistenciais
macrorregionais, 21 pólos assistenciais regionais, 96 pólos assistenciais
microrregionais, 265 módulos assistenciais e qualificação dos demais
municípios na gestão plena da atenção básica ampliada. Com esse
desenho, pretende-se facilitar o fluxo de pacientes entre municípios e
regiões, em um processo de complementação de recursos humanos,
instalações e equipamentos para a oferta de serviços do SUS.
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Esse modelo de organização, com níveis crescentes de complexida-
de tecnológica, permite que o Estado oriente melhor sua política de
investimentos e financiamento das ações de saúde, traduzida no Plano
Diretor de Investimento (PDI), baseado em uma lógica de regulação da
assistência e não de prestação de serviços. Para se desincumbir das
políticas de vigilância sanitária e epidemiológica, a Secretaria de Estado
da Saúde conta com a sua estrutura central e a das 26 diretorias
regionais de saúde no interior do Estado. Nessas atividades, tem ainda
o apoio do laboratório central da Fundação Ezequiel Dias (Funed), que
também fabrica remédios da cesta básica, medicamentos especiais e
imunobiológicos. A política de sangue e hemoderivados é coordenada
pela  Fundação Hemominas. A rede assistencial da Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), composta de 22 unidades
situadas na Capital e no interior do Estado, está passando
gradativamente para a gestão dos municípios onde se localizam os
hospitais, consoante a orientação descentralizadora do SUS.

Observa-se que em Minas, como também nos outros estados, a
construção do SUS vem passando por crises e momentos de indefinição.
Há, por exemplo, a persistência do desempenho de algumas funções
por parte de estruturas federais ainda remanescentes no território
mineiro, como os escritórios do Ministério da Saúde e da Fundação
Nacional de Saúde. Há também dificuldades na descentralização de
recursos humanos na área assistencial, com perdas e ganhos para os
servidores e a conseqüente evasão ou descontentamento dos mes-
mos. Há que se pontuar aqui a revisão do plano de cargos e salários da
Secretaria da Saúde aprovada em 2002, que veio minimizar
descompassos e descontentamentos. De resto, entende-se ainda que
o SUS é um sistema em construção, apesar dos 14 anos já passados
desde a sua instituição.

Nota-se então que, na gestão 1999/2002, o governo do Estado
de Minas Gerais perseguiu a consecução das metas propostas pelo
SUS, tendo, no entanto, falhado quanto ao montante de investimentos
feitos, especialmente no que diz respeito ao cumprimento da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000. Essa emenda prevê percentuais pro-
gressivos de destinação de recursos próprios do Tesouro estadual à
área da Saúde, até o total de 12%, a ser atingido no exercício financei-
ro de 2004.



REVISTA DO LEGISLATIVO152

Graças à atuação da área de Planejamento da Secretaria de Esta-
do da Saúde, em 2002 Minas assumiu a gestão plena do sistema,
condição que garante ao Estado aumento no teto de recursos finan-
ceiros para implementar sua programação, com a transferência dire-
ta, regular e automática de verbas federais para o Fundo Estadual de
Saúde. A nova habilitação traz também maior responsabilidade quan-
to a contratação, a avaliação, o controle, a auditoria e o pagamento de
serviços no âmbito do Estado.

No entanto, o êxito logrado pela administração pública deveu-se à
pactuação feita com o Conselho Estadual de Saúde, que aprovou as
contas do governo em 2001, condicionando seu aval ao efetivo paga-
mento de cerca de 50% dos compromissos com a Saúde no exercício
seguinte, em função de o Estado não ter aplicado o mínimo financeiro
de 8,25% no setor em 2001, conforme determina a Constituição.

Com efeito, pode-se depreender dos dados apresentados a seguir
a profundidade e a extensão do problema do não-investimento do Es-
tado na área. Na tabela da página seguinte, observam-se os gastos
próprios com a Saúde e sua relação percentual à receita que constitui
a base de cálculo conceituada pela Emenda Constitucional nº 29, de
2000. É necessário esclarecer que há recursos como os do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-
rio (Fundef), bem como os oriundos de multas, dívidas e as transferên-
cias da Lei Kandir � cuja inclusão na base de cálculo foi feita segundo os
padrões metodológicos utilizados no demonstrativo da aplicação de
recursos nas ações e nos serviços públicos de Saúde, elaborado pela
Superintendência Central da Contadoria-Geral do Estado.

Conforme já se adiantou, é importante a observação de que,
para 2001, quase metade dos recursos próprios do Estado desti-
nados à função ficaram inscritos em restos a pagar, totalizando
R$ 338.625.946,33. Segundo estudo técnico do Tribunal de Contas
de Minas Gerais,  �...o Estado demonstrou a aplicação de recursos
orçamentários nas ações e nos serviços públicos de saúde, contudo,
sem o correspondente lastro financeiro, haja vista 53,85% das despe-
sas estarem concentradas no mês de dezembro de 2001 e 47,34%
inscritas em restos a pagar.�. A Hemominas e o Fundo Estadual de
Saúde tiveram os maiores percentuais inscritos em restos a pagar
(81,07% e 95,06%, respectivamente).
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Essa constatação faz lembrar que a real destinação financeira do
Estado à Saúde em 2001 foi da ordem de 4,62%, quando deveria
ter sido de 8,25% para o cumprimento da obrigação constitucional.

Analisando-se os dados do Siafi relativos a restos a pagar não
processados por Poder e por órgão, de janeiro a agosto de 2002,
constata-se que o setor da Saúde foi onerado com quase 1/3 do
total de contas �roladas� pelo governo para o ano seguinte. De uma
inscrição geral de R$ 797 milhões ainda não liquidados, mais de
R$ 248 milhões (31,22%) são da área da Saúde.

Na tabela da página seguinte, elaborada a partir de dados dispo-
níveis no Sistema Integrado de Informação sobre Orçamentos Públi-
cos em Saúde (Siops/Datasus), verifica-se que, comparativamente
aos outros estados da Federação, Minas Gerais não vem ocupando
uma posição digna de sua importância política, histórica e econômica
para o País no ranking dos investimentos em Saúde, considerados
os anos de 1998 a 2000, estando em 2000 na 5ª pior classificação.

Mas não foram só essas as dificuldades da área da Saúde no
governo que se finda. A partir de denúncias veiculadas na imprensa
ou levadas pessoalmente à Secretaria de Estado da Saúde, verifica-
ram-se muitos indícios de irregularidades e práticas indesejáveis em
órgãos do Sistema Estadual de Saúde no período avaliado. Tais de-
núncias suscitaram auditorias que revelaram graves deficiências e
mazelas na administração, tendo sido instalada uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) na Assembléia Legislativa de Minas Ge-
rais para investigá-las.

Do relatório final da CPI, ressaltam-se, em primeiro lugar, com-
pras de bens ou serviços com dispensa de licitação, por motivo de
urgência, sem a devida confirmação de situação emergencial. Houve
também  dispensas de licitação por  inexigibilidade, com argumentos
injustificados, ferindo o preceituado pela Lei nº 8.666, de 1990 �  Lei

Tabela 2

Evolução dos gastos próprios do Estado de Minas Gerais
em ações e serviços públicos de saúde � valores em reais

Exercícios Gastos próprios
Receita adm. direta
base de cálculo (*)

Participação
gastos próprios s/receita

1998 337.569.950,69 5.109.671.992,34 6,61%

1999 305.662.992,06 5.902.132.683,48 5,18%

2000 345.345.581,33 6.748.389.530,80 5,12%

2001 715.281.386,28 8.149.942.750,19 8,78%

2002(**) 238.799.750,29 4.806.661.396,21 4,97%

Fonte: Balanço Geral do Estado; Estudo Técnico do TCMG/CAEC; SEFMG/SCCG � RFCAE437 (3/9/02)
Portaria nº 574 (30/1/01)
Elaboração: GCT/AOR/SRJ

Notas: Valores nominais; (*) Emenda Constitucional nº 29, de 2000, e art. 11, inciso VI,da Lei Estadual nº 13.959, de 2001 (LDO);
(**) execução até  julho/2002
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das Licitações �, tudo isso em detrimento dos processos licitatórios
normais.  Problemas dessa natureza ocorreram tanto na administra-
ção direta como na administração indireta, confrontando princípios
fundamentais do Direito Público.

A prática de intermediação e mercancia feita pela Funed na aquisi-
ção de medicamentos para o Estado, bem como a irregularidade na
entrega de fármacos aos municípios, são também pontos de atenção
relevantes na investigação enviada pela CPI ao Ministério Público para
aprofundamento. Nessa mesma fundação, verificaram-se ainda gra-
ves irregularidades nas contratações para o incremento do quadro de

Tabela 3

Evolução dos gastos próprios dos estados
em ações e serviços de saúde

1998 1999 2000
Estados Gastos R$

milhões
% da

receita
Gastos R$

milhões
% da

receita
Gastos R$

milhões
% da

receita

Acre 86,90 19,26 80,50 16,10 115,80 21,76
Amazonas 154,20 13,00 173,90 13,91 285,10 17,96
Roraima 40,60 13,75 45,40 14,48 52,40 13,10
Rio Grande do Norte 133,40 15,09 119,20 11,82 162,00 12,94
Amapá 24,10 5,49 58,40 12,10 69,10 12,23
Espírito Santo 188,30 12,36 191,20 11,43 205,60 10,37
Distrito Federal 180,40 10,28 187,80 9,44 236,60 9,83
Goiás 159,30 10,07 196,90 10,57 218,80 9,72
Ceará 133,00 6,78 155,10 7,08 253,90 9,69
Santa Catarina 175,10 8,74 192,20 8,65 231,80 8,77
Bahia 381,40 11,32 331,60 8,89 374,30 8,32
Tocantins 63,20 11,36 60,10 8,56 70,50 8,26
Pernambuco 190,70 8,50 187,50 7,86 230,40 8,13
São Paulo 1742,00 8,47 1678,00 7,52 2074,00 7,80
Rondônia 83,90 14,24 97,10 10,32 64,70 7,67
Pará 143,90 9,00 141,40 8,78 157,50 7,44
Rio Grande do Sul 212,20 4,83 304,80 6,39 379,80 6,60
Rio de Janeiro 315,50 5,15 294,20 4,34 398,50 5,41
Alagoas 60,80 7,27 83,50 9,55 53,20 5,05
Piauí 50,60 6,74 41,20 5,61 49,40 5,02
Paraíba 36,90 3,74 37,30 3,42 57,40 4,41
Mato Grosso do Sul 14,20 1,90 19,60 2,13 44,80 4,15
Minas Gerais 327,50 5,39 294,40 4,56 298,20 3,74
Sergipe 42,90 5,66 43,30 5,18 34,00 3,34
Paraná 171,60 5,90 161,80 4,38 107,00 2,40
Mato Grosso 42,20 4,22 26,70 2,07 36,10 2,33
Maranhão 60,20 4,99 19,80 1,48 24,80 1,52

Fonte: Datasus
Nota: % = refere-se ao percentual em relação à base da vinculação que é o somatório dos impostos estaduais
ICMS, IPVA, ITCMD, IRRF, FPE, IPI � Exportação, LC 87/96 (Lei Kandir), multas e juros de mora de impostos e receita da dívida
ativa de impostos � deduzidas as transferências constitucionais aos municípios.
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pessoal, situação que se generalizava em todo o Sistema Estadual de
Saúde. A abertura de concurso público para o provimento de pessoal
na Fhemig e na Hemominas constituiu-se em uma forma de sanea-
mento da situação irregular que vinha perseverando.

Como produtora de remédios para Minas e, em alguns casos, para
o restante do País, a Funed também foi denunciada por adquirir maté-
ria-prima de laboratório cuja autorização para importá-la estava irre-
gular. Na Fhemig, houve denúncias sobre muitos processos licitatórios,
e a fundação foi a desencadeadora do elenco de denúncias que se
abateu sobre o sistema. Além disso, o Serviço Central de Auditoria
Operacional da Secretaria de Estado da Fazenda, examinando os pro-
cessos, concluiu pela existência de inconformidades legais na maioria
deles. Vários problemas passaram ainda pelo crivo da CPI, sendo al-
guns avaliados profundamente e outros, como a construção do Hospi-
tal de Pronto-Socorro de Venda Nova,  apenas mencionados.

Esse estado de coisas retratou certo descaso administrativo do
Executivo com a  área da Saúde, sendo deixado  para o futuro o alcance
das metas necessárias e desejáveis para o setor.

No entanto, há que se fazer menção ao esforço do governo no
sentido de viabilizar o acerto de contas com a Saúde, tornado público
no �apagar das luzes� do mandato. Trata-se da negociação com a
União em que Minas reivindicava o ressarcimento de verbas aplicadas
pelo Estado em rodovias federais que cortam o território mineiro. Mui-
to embora o mote principal dessa campanha fosse o pagamento do
13º salário do funcionalismo, circulavam notícias de que Minas pagaria
também o seu débito constitucional com a Saúde, fato que, caso se
concretize, será de grande importância para a consolidação de algu-
mas importantes ações no Estado.

O balanço que se pretendeu fazer do desempenho do Estado no
ocaso de uma gestão política e administrativa não pretende esgotar a
questão que tem peculiaridades e nuances que não se podem
depreender somente em números ou alguns outros dados. É preciso
que se reforce a importância do Estado para o sistema, uma vez que o
seu papel perante o SUS é inequivocamente relevante, em especial na
efetivação do disposto no Código de Saúde de Minas Gerais,
consubstanciado na Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, ou
seja, durante o último governo.
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A história humana é uma história violenta. Os homens, seja por

instinto de sobrevivência, seja por outras motivações, imprimem em

suas ações a marca da violência. Em se tratando de processo civilizatório,

como nos ensinou Charles Tilly (1969), os privilegiados atacam em

nome da ordem e os oprimidos, em nome da justiça. Onde há civiliza-

ção, há violência.

Os arranjos de poder, sobre os quais a História tem farto registro,

são produzidos e, não raro, apóiam-se em movimentos de violência

coletiva. O tratamento da questão, no entanto, passa a ser objeto de

estudo e requer ações dos poderes constituídos quando se transfor-

ma em problema público. O estudo da criminalidade e da violência não

pode prescindir da análise do contexto político-cultural que caracteriza

as sociedades nas quais esses problemas ocorrem, pois a lógica da

violência coletiva está relacionada com a perda e manutenção de po-

der e pressupõe uma identidade coletiva, um compartilhamento de

valores sociais.

Ao analisar os investimentos na área da Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos, o autor demonstra que os valores executados

são inferiores aos previstos nos orçamentos de 1999 a 2002. Entre os cortes, destacam-se aqueles efetuados na ampliação do sistema

de comunicações da Polícia Militar e na defesa dos direitos humanos. Apesar de não solucionados os problemas do sistema prisional,

Minas tem algumas iniciativas positivas para mostrar. Os programas de recuperação de presos desenvolvidos em parceria com institui-

ções, públicas, privadas e ongs são uma delas.

análise setorial
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As teorias criminológicas são classicamente divididas entre as que
buscam a explicação para o comportamento criminoso na sociedade
e nos grupos sociais e as teorias que partem das motivações individu-
ais para explicar o comportamento delituoso. Uma abordagem mais
recente, a teoria das oportunidades � a partir da qual se desenvolverá
a teoria da escolha racional em criminologia � busca explicar o crime,
principalmente os tipificados como assaltos, a partir de um cálculo raci-
onal por parte do ofensor. Nessa vertente, o cometimento de ações
delituosas se explicaria a partir da existência de três condições: um
ofensor motivado, um alvo disponível e a ausência de vigilância. Essas
pre-condições não esgotariam os fatores motivacionais que orientam
alguns indivíduos para o crime como os elementos de background
socioeconômicos. Ocorre que eles se tornam apenas uma das condi-
ções na definição do contexto da atividade criminosa (FJP, 2000).

Na busca das causas da criminalidade, atualmente, encontram-se
apenas três variáveis correlacionadas ao problema da determinação
do crime, cientificamente provadas. A primeira refere-se à idade do
ofensor; a segunda, ao ambiente psicossocial em que vive o ofensor; e
a última, à ausência de estrutura familiar. Em relação ao fator idade,
um dado universalmente constatado é a face jovem e masculina da
criminalidade: 95% dos crimes nas mais diversas tipificações, pratica-
dos em todo o mundo, são perpetrados por jovens do sexo masculino
com idade entre 15 e 25 anos.

Existe uma  estreita relação entre criminalidade e laços familiares.
Nos grupos primários como a família e a escola é que o ser humano
recebe as influências formativas e determinantes de sua personalida-
de. O caráter humano, rígido e de difícil mutabilidade no estágio da vida
adulta, forma-se em tenra infância, mediante um processo de
espelhamento, com os adultos incumbidos de desempenhar as fun-
ções de pais e professores. Essa perspectiva analítica, sempre atual,
que vincula motivações delituosas à formação da personalidade, é tri-
butária da máxima de que o homem é produto do meio e que lares
desestruturados ou inexistentes são fábricas de potenciais ofensores.

Ao contrário do que comumente se afirma, a pobreza não é causa
determinante de criminalidade. Estudos indicam que, em diversos paí-
ses, as regiões mais pobres são também as menos violentas. O que
parece existir é uma associação em nível imaginário entre o desejo de
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acesso a consumo supérfluo, instigado pelo marketing dos produtos,
e as oportunidades reais de acesso à categoria de consumidor desses
produtos como ícone de status. Existe uma assimetria patológica entre
os desejos provocados no indivíduo pelo mercado provedor de neces-
sidades e a real possibilidade de satisfação desse desejo. Em um cená-
rio de falta de oportunidades (e possibilidades) de ascensão, a atração
do ganho � que de início parece fácil e possibilita a cidadania pela via do
consumo � pode ser considerada elemento de motivação para o cri-
me. A baixa fluidez da estrutura de mobilidade social nos países subde-
senvolvidos funcionaria como incentivo a práticas criminosas
marcadamente violentas como recurso de acesso a prestígio e status
sociais.

Excluída do mundo do consumo, que o tempo todo a seduz, a juven-
tude miserável moradora de grandes centros urbanos encontra-se,
antes, excluída de uma educação de qualidade e de possibilidades de
lazer gratificantes e prazerosas. A própria preservação da vida dos
jovens está comprometida pela exposição diuturna ao mundo do tráfi-
co de drogas e de armas e pela ineficácia de políticas públicas em
diversos setores, como saúde, segurança e habitação.

 A predisposição do indivíduo à criminalidade, a existência de alvos e
a ausência de vigilância comporiam o tripé explicativo da ação crimino-
sa. A força da juventude aliada a uma perspectiva de ganho fácil e os
baixos índices de punibilidade aplicados pelo sistema de justiça criminal
seriam os indicadores mais relevantes do aumento das taxas de
criminalidade.

O primeiro diagnóstico consistente do sistema prisional no Estado
de Minas Gerais foi elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Assembléia Legislativa instalada em abril de 1997 para
apurar denúncias que envolviam o sistema penitenciário do Estado. O
relatório final da CPI apontou a existência de um quadro caótico no
sistema prisional mineiro, tendo levantado inúmeras irregularidades e
demonstrado a ineficiência do sistema, além de sugerir uma série de
ações legislativas e administrativas visando ao seu aperfeiçoamento.

Decorridos mais de cinco anos desde a conclusão dos trabalhos da
CPI, a situação do sistema prisional mineiro não sofreu alterações subs-
tanciais, o que pode ser demonstrado pelo simples fato de encontrar-

Situação prisional no
Estado de Minas Gerais
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se em funcionamento na Assembléia Legislativa, neste momento, nova
CPI relativa à mesma matéria.

Uma das principais irregularidades apontadas em 1997 dizia res-
peito à custódia dos presos, tanto dos condenados quanto dos provi-
sórios. Segundo o entendimento predominante entre os estudiosos e
conforme disposição expressa na legislação vigente (artigo 170 da Lei
nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994), os presos, inclusive os provisó-
rios,  não devem ficar sob custódia da autoridade policial. Não obstante,
em 1997, dos 12.619 presos no Estado, 10.310, ou seja, 81,7%,
encontravam-se sob custódia da Secretaria da Segurança Pública.
Desses, 7.069 já haviam sido condenados.

Em setembro de 2002, segundo dados do Departamento Peniten-
ciário Nacional, órgão do Ministério da Justiça, dos 19.936 presos do
Estado, 15.703 (cerca de 79% do total) continuavam sob custódia da
Polícia Civil.

Como resultado dos trabalhos da CPI de 1997, elaborou-se nova
legislação estadual visando à reestruturação do sistema prisional mi-
neiro. Entre as leis elaboradas a partir de então, destacam-se a Lei nº
12.936, de 1998, que estabelece diretrizes para o sistema prisional
do Estado; e a Lei nº 12.985, de 1998, que transfere a administração
das cadeias e dos presídios da Secretaria de Estado da Segurança
Pública para a Secretaria de Estado da Justiça.

Somadas às Leis de Execução Penal federal (Lei nº 7.210, de 1984)
e estadual (Lei nº 11.404, de 1994), as leis citadas constituem a base
legal para a reformulação do sistema prisional mineiro e para sua
operação em moldes que assegurem, ao mesmo tempo, a eficácia da
punição legalmente imposta ao indivíduo condenado e sua
ressocialização.

Não obstante, por parte do poder público estadual, verifica-se fla-
grante desrespeito à legislação mencionada. A Lei nº 12.936, de 1998,
por exemplo, no parágrafo 1º do artigo 6º, estabelece vedação à cons-
trução de estabelecimento penal de qualquer natureza, com capaci-
dade para mais de 170 detentos. No entanto, com exceção das unida-
des de recuperação de adolescentes em conflito com a lei, todas as
unidades prisionais em construção no Estado possuem mais de 170
vagas, variando de 193 a 255, conforme relatório da própria Secreta-
ria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos (novembro de 2002).
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A Lei nº 12.985, de 1998, por seu turno, determinou a transferên-
cia de todos os presos � provisórios ou condenados � para os estabe-
lecimentos da Secretaria da Justiça, no prazo de dois anos contados
da sua publicação (30/7/98). Posteriormente, a Lei nº 13.720, de
2000, estabeleceu novos prazos para a transferência, diferenciados
segundo o tipo e/ou a capacidade do estabelecimento e variando de
240 a 1.080 dias, contados da publicação da lei (27/9/2000). Cons-
tata-se que o menor prazo � de 240 dias � referente aos maiores
estabelecimentos da Secretaria da Segurança Pública, já se esgotou
sem que a transferência tenha sequer começado.

Outro dado preocupante refere-se ao alto índice de servidores não
efetivos atuando no sistema prisional. A falta de realização de concur-
sos públicos para os cargos integrantes da estrutura dos estabeleci-
mentos prisionais vem sendo suprida por meio da contratação tempo-
rária de agentes penitenciários, sendo certo que o número de contra-
tados já superou o de servidores efetivos.

Algumas ações implementadas pela Secretaria de Estado da Justi-
ça e de Direitos Humanos representaram, sem dúvida, inovações posi-
tivas no sistema. Pode-se afirmar, inclusive, que a grande mudança
ocorrida no sistema prisional do Estado, desde a CPI de 1997, foi a
introdução de uma nova filosofia de trabalho no âmbito da Secretaria
da Justiça. Entre as ações implementadas, destaca-se o Programa
Estadual de Recuperação Social (PERSpectiva), que, em parceria com
instituições públicas, organizações não-governamentais e empresas
privadas, vem promovendo ações de capacitação, alfabetização, ocu-
pação e redução de custos, voltadas para o atendimento ao recupe-
rando adulto e ao adolescente em conflito com a lei. Ressalte-se, tam-
bém, o programa de capacitação dos servidores que atuam nos esta-
belecimentos penitenciários, bem como dos gestores desses estabe-
lecimentos.

Outra ação que merece especial relevo diz respeito à implantação
do método Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac)
em unidades prisionais gerenciadas pela Secretaria de Estado da Jus-
tiça e de Direitos Humanos. A proposta de maior envolvimento da co-
munidade com a recuperação dos sentenciados, a diminuição do nú-
mero de vagas e a reduzida presença de policiais no esquema de
recuperação são características inovadoras dessa metodologia. No
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entanto, o envolvimento da comunidade tem sido buscado a
posteriori, o que dificulta sua adesão à proposta.

A Secretaria da Justiça também tem envidado esforços no sentido
de aumentar o número de vagas disponíveis no sistema, construindo
novos estabelecimentos e ampliando os já existentes. Constata-se,
contudo, que a maior parte dos recursos empenhados nas obras,
cerca de 80%, são provenientes do governo federal e que o número
de vagas ofertadas, com a abertura dos novos estabelecimentos, não
será suficiente para absorver todos os sentenciados que atualmente
encontram-se sob custódia da polícia.

A exemplo do que foi constatado pela CPI de 1997, as condições
dos presos sob custódia da Secretaria da Justiça são razoáveis, tendo
havido uma nítida melhoria nas condições de atendimento. O proble-
ma mais grave continua concentrado nos estabelecimentos de res-
ponsabilidade da Secretaria da Segurança Pública, que não possui
nem pessoal especializado nem missão institucional para manter pre-
sos sob sua custódia.

Para incrementar a eficácia do sistema prisional estadual, garantin-
do a segurança da população e a dignidade do recuperando, cabe ao
poder público estadual simplesmente cumprir a legislação vigente, con-
cluindo em tempo hábil a transferência dos presos para a custódia da
Secretaria da Justiça, adequando às exigências legais os projetos de
novas unidades a serem construídas, realizando concursos públicos
para os cargos do sistema penitenciário, alocando mais recursos
próprios na ampliação e manutenção do sistema. Tudo isso sem se
afastar da nova mentalidade implementada, centrada no reconheci-
mento dos direitos do recuperando e no respeito à sua dignidade
humana.

Uma avaliação quantitativa dos valores autorizados e executados
para a área da Segurança Pública, da Justiça e de Direitos Humanos,
nos orçamentos do Estado para o período de 1999 a 2002, pode
apresentar algumas conclusões interessantes. A análise abaixo foi re-
alizada a partir da consolidação dos dados contábeis do orçamento do
Estado para o conjunto de três órgãos: a Secretaria da Justiça e de
Direitos Humanos, a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Mili-
tar. A consulta à base de dados Armazém-Siafi, que contém essas

Investimentos públicos
em Segurança Pública,

Justiça e Direitos
Humanos
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cifras, foi realizada no dia 9 de dezembro de 2002, podendo haver,
portanto, alterações nos dados finais desse ano.

Para o conjunto da área, no período de quatro anos, foi autorizada
a destinação do montante de R$ 8.069.492.437,97. O valor executa-
do foi de R$ 7.388.849.663,69, correspondente a 11,7% do valor
total executado no orçamento do Estado no período. Ou seja, uma
conclusão estritamente contábil seria de que a área da Segurança
Pública, de Justiça e de Direitos Humanos do Estado foi responsável
por 11,7% dos gastos orçamentários entre 1999 e 2002.1 A compa-
ração entre o valor previsto e o valor efetivamente executado para a
área considerada mostra ter havido um decréscimo de aproximada-
mente 8,4% em relação ao montante originalmente programado.

Fortes contrastes marcam essa discrepância entre o valor autori-
zado e o valor efetivamente executado do orçamento dos três órgãos.
Tomando-se como exemplo o ano mais recente do período considera-
do (2002), verifica-se que alguns itens de despesa sofreram drástica
redução ao serem executados os valores originalmente previstos. O
maior corte foi na manutenção e na ampliação do sistema de comuni-
cações da Polícia Militar, cujo valor executado foi reduzido a 44% do
montante programado. A segunda maior redução se deu no item
promoção e defesa dos direitos humanos, a cargo da Secretaria da
Justiça e de Direitos Humanos, despesa cujo valor executado foi de
54% do que se projetou inicialmente. Outros itens significativos de des-
pesa, como construção e reforma de unidades prediais e assistência
médica e odontológica aos detentos, também tiveram decréscimos
semelhantes nos valores efetivamente executados.

Em uma análise preliminar, é preocupante que as maiores redu-
ções tenham se dado exatamente naquelas despesas diretamente
vinculadas ao policiamento ostensivo e à promoção dos direitos huma-
nos. Sabe-se que o sistema de comunicações é um dos instrumentos
centrais da atividade policial desenvolvida pela Polícia Militar. Assim, o
fato de que tenha sofrido reduções da ordem de 56% em relação ao
valor de investimento inicialmente previsto enseja preocupação. Da
mesma forma, a política de direitos humanos no Estado foi abalada,
pelo menos em 2002, por um decréscimo que levou o valor investido
na área a representar pouco mais da metade do valor programado, o
que se leva a perguntar se de fato a promoção e a garantia dos direi-
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tos fundamentais da pessoa constituíram prioridade no período de
1999 a 2002.

Cabe informar, por fim, que os valores considerados �despesas
programadas� já incluem os créditos adicionais agregados aos valores
originalmente previstos nas leis orçamentárias anuais. Considerando-
se tão-somente os montantes previstos nessas leis, as distorções apon-
tadas serão ainda maiores. Excluindo-se do total das despesas execu-
tadas os gastos com pagamento de servidores inativos civis e militares,
chega-se a um montante de R$ 4.918.182.039,59, que constitui,
assim, o gasto total do Estado de Minas Gerais na área no período
considerado.

Para fins de análise, esse montante pode ser desmembrado em
dois grandes grupos de despesa: umas relacionadas com as ativida-
des-fim dos três órgãos avaliados e outras relacionadas com as suas
atividades-meio. O primeiro bloco inclui atividades como assistência a
sentenciados e a adolescentes em situação de risco � em cumprimen-
to de medida socioeducativa ou dirigidas a executores de ato infracional
�, administração do trânsito, preservação da ordem pública e exercí-
cio da polícia judiciária, policiamento ostensivo, prevenção e combate a
sinistros, defensoria pública, promoção e defesa dos direitos humanos
e polícia técnico-científica.

As atividades-meio podem ser, entre outras, recrutamento, forma-
ção e capacitação de recursos humanos, direção superior dos ór-
gãos, serviços administrativos, administração financeira e contábil, pla-
nejamento setorial, assistência médica e odontológica aos servidores,
manutenção do sistema de comunicação,  assistência e promoção
social para os servidores, docência dos ensinos fundamental e médio
em estabelecimentos de ensino voltados para servidores dos órgãos
analisados e seus dependentes e manutenção de serviços de
informática.

Um terceiro grupo, daquelas despesas consideradas como proje-
tos do orçamento fiscal, foi desconsiderado por apresentar percentual
de despesas irrelevante se comparado aos demais.

No período analisado, as despesas relacionadas com as atividades-
fim constituíram 72% do total do valor executado, enquanto as despe-
sas classificadas como atividades-meio chegaram a 28% desse mon-
tante. Não é objetivo deste artigo analisar detalhadamente esses
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percentuais, que poderiam ser tecnicamente avaliados a partir do cri-
tério administrativo da eficiência dos órgãos considerados. Não
obstante, cabe observar que o fato de que 28% das despesas da área
da Segurança Pública, de Justiça e de Direitos Humanos do Estado
sejam destinadas a atividades classificadas como atividades-meio me-
rece reflexão.

Um último e importante dado pode ser apontado nessa rápida
análise quantitativa. Considerando-se o total de despesas executadas
na área da Segurança Pública, de Justiça e de Direitos Humanos nos
quatro anos, comparado com o valor para 2002, verifica-se que, nes-
se ano, o montante representou 28,19% do período. Ou seja, houve
um acréscimo significativo em números absolutos, ainda que pouco
representativo em termos percentuais, nas despesas do Estado na
área. Esses 3,19% de aumento em 2002 com relação ao período
representaram nada menos que R$ 235.704.304,00, montante que
pode demonstrar, sob a ótica estritamente orçamentária, uma cres-
cente preocupação do governo estadual com a sensível área pela qual
respondem a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, a Secreta-
ria da Segurança Pública e a Polícia Militar.

Nota
1 Para 2002 foi considerado o valor da despesa autorizada na Lei

nº 14.169, de 15 de janeiro de 2002, que contém o orçamento do
Estado para esse ano.
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Assim como o Brasil, Minas Gerais ainda não conseguiu superar questões cruciais na área de ciência e tecnologia. Desarticulação, baixa produção e

reduzida inovação, além da acanhada participação da iniciativa privada são alguns obstáculos a serem transpostos. Uma boa notícia é que a Fapemig tem

conseguido aperfeiçoar seus métodos de trabalho e alcançar resultados, mesmo sem o repasse dos recursos orçamentários que lhe são devidos. Apesar

disso, enquanto Minas não enfrentar todos os problemas do setor, não terá competitividade nos cenários nacional e internacional.
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O binômio Ciência e Tecnologia (C&T) é um conceito imanente à

noção de progresso. De fato, o conhecimento científico e tecnológico

tem constituído, em uma perspectiva civilizatória, o arcabouço de esfe-

ras vitais do empreendimento humano, nos segmentos intelectual,

social, econômico e cultural.

As políticas públicas, viabilizadas pelo Estado para suprir as deman-

das dos diversos setores do organismo social, não podem prescindir

da concorrência de conhecimentos basilares de natureza científica que

respaldem o planejamento, a construção e a sistematização de ações

orientadas para o desenvolvimento socioeconômico e a correção de

problemas de diversas ordens, que, potencial ou concretamente, ma-

nifestam-se nas contingências que caracterizam a vida em grupo. Os

esforços para garantir a educação e a saúde, bem como aqueles

orientados para conciliar o desenvolvimento com a necessidade

inadiável de preservar o meio ambiente, são exemplos de uma extensa

gama de ações que Estado e sociedade precisam engendrar e que

devem estar amparadas sobre os pilares do conhecimento científico,

ou seja, é fundamental o implemento de pesquisas básicas e aplicadas

e a facilitação do acesso a tecnologias apropriadas para que sejam

alcançados os resultados esperados.

No mundo contemporâneo, a capacidade de absorver e produzir

tecnologia está diretamente relacionada com o crescimento econômi-

co de longo prazo. Um acompanhamento da evolução econômica e

social de países que têm priorizado o investimento nas áreas científica

e tecnológica demonstra que há um visível incremento nos níveis de

renda em relação às nações que têm preterido a implantação de polí-

ticas que visem a esse fim. Não é necessário defender aqui a importân-

cia da ostensiva participação governamental nos rumos do desenvolvi-

mento científico, não apenas como ente financiador, mas também (e

essencialmente) como gestor competente de políticas de C&T. Essa

competência se traduz na capacidade de arbitrar o ponto de equilíbrio

entre prover demandas em nível abrangente, que visem à promoção

da qualidade de vida da população, e estimular a liberdade e a

criatividade dos pesquisadores em projetos que não têm aplicação

imediata, mas que podem produzir contribuições científicas e inova-

ções tecnológicas em longo prazo.
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 O Brasil envidou louvável esforço de construção de um sistema de

ciência e tecnologia nas últimas cinco décadas, esforço que o colocou

à dianteira da América Latina nesse setor. A despeito disso, verifica-se

que problemas cruciais ainda não foram superados, tais como a de-

sarticulação das políticas da área, baixa produção e inovação

tecnológica e acanhada participação do setor privado na produção de

C&T. Essas mazelas refletem-se na insatisfatória participação brasilei-

ra no cenário mundial da ciência e tecnologia: apenas 1% dos artigos

científicos publicados internacionalmente provém das pesquisas reali-

zadas no Brasil, segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Se no âmbito federal as carências do setor científico e tecnológico

são grandes, no âmbito estadual elas são ainda maiores. Investimen-

tos insuficientes e, em alguns casos, irrisórios, fragilidade e inconsistên-

cia das políticas governamentais e ausência de estratégias que aten-

dam à realidade de cada estado e do País acabam por perpetuar a

pobreza e as desigualdades regionais. Em São Paulo, o programa de

desenvolvimento científico e tecnológico remonta à década de 30. Não

é por acaso que, além de concentrar a produção científica, São Paulo

concentre também a riqueza do País. O estado paulista conta com a

garantia do repasse mensal regular de recursos vinculados à arreca-

dação tributária para as instituições integrantes do sistema de ciência

e tecnologia. Além disso, capta, por meio dos programas de auxílio à

pesquisa, aproximadamente metade das verbas federais reservadas

ao investimento em C&T.

Cotejando-se o panorama observado em São Paulo com a realida-

de do setor em Minas, verifica-se que a desproporção é imensa: a

comunidade de pesquisadores de Minas Gerais recebeu, entre 1998

e 2000, um aporte de recursos públicos aproximadamente dez vezes

menor do que o obtido pelos pesquisadores de São Paulo. Minas Ge-

rais também leva desvantagem em relação ao Rio de Janeiro, apesar

de, contraditoriamente, deter maior PIB. Enquanto o Rio responde por

18% da produção científica do País, Minas responde apenas por 8%.

É necessário analisar mais de perto o quadro da ciência e tecnologia

em Minas Gerais, para que se possa formar juízo mais consistente

sobre a situação da área em nosso estado, referente ao período de

1999 a meados de 2002. O arranjo institucional para a pesquisa em
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Minas Gerais compõe-se de 12 instituições federais de ensino superior

(responsáveis pela grande maioria da oferta dos cursos de mestrado

e doutorado); 5 institutos de pesquisa, também mantidos pelo gover-

no federal; entidades estaduais que formam o conjunto de geração de

pesquisa e desenvolvimento (Cetec, FJP, Funed, Epamig, Feam, Emater,

Iga e Ipem); e 2 universidades estaduais (Uemg e Unimontes).

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

(Fapemig) é a agência de fomento à pesquisa no Estado, cuja clientela

são as citadas instituições federais e estaduais, centros de pesquisa e

empresas públicas e privadas. Entidade redistributiva, responsável por

apoiar as outras instituições de pesquisa, visando ao desenvolvimento

científico e tecnológico do Estado, a Fapemig recebe a maior fatia de

recursos destinados à ciência e tecnologia no orçamento estadual.

Por esse motivo, para analisar o quadro da ciência e tecnologia no

Estado de Minas Gerais, é necessário que se examine a Fapemig, suas

condições de funcionamento e suas realizações.

A Constituição Estadual destinava à Fapemig 3% da receita orça-

mentária corrente ordinária, excluindo-se a parcela de arrecadação

de impostos transferidos aos municípios. A Emenda à Constituição nº

17, de 1995, reduziu esse percentual para 1%, mas, mesmo assim, a

Fapemig não tem recebido os repasses financeiros que lhe são devi-

dos. Grande parte do pagamento à instituição é feito de forma apenas

escritural, ficando retida no chamado Fundo de Recursos a Utilizar

(FRU) do Tesouro estadual, o que gera dívida do Estado para com a

entidade. Um cálculo aproximado demonstra que essa dívida alcançou

valor superior a R$ 500 milhões até o final de 2001.

No governo Itamar Franco, de 1999 a agosto de 2002, foram

liberados, em média, 32% dos recursos programados no orçamento

para a Fapemig, enquanto no governo anterior foram liberados 48%.

O repasse, além de insuficiente, tem sido bastante irregular, segundo

demonstram os balancetes mensais da fundação. Isso compromete o

seu desempenho operacional, pois muitos compromissos assumidos

pela instituição tiveram de ser interrompidos ou remanejados. O de-

monstrativo abaixo apresenta, em reais, o comparativo entre a pro-

gramação orçamentária e o que foi efetivamente repassado à Fapemig,

no período de 1999 a 2001:
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Entre 1995 e 1999, houve uma demanda por auxílio a projetos de

pesquisa de aproximadamente 6 mil solicitações. Devido à escassez e

irregularidade no repasse de recursos, até o início de 2000, o acúmulo

da demanda era de 1,4 mil projetos. Os projetos vêm sendo contrata-

dos conforme a disponibilidade financeira e os critérios definidos pelo

Conselho Curador da Fapemig, mas, em 2002, com o corte no de-

sembolso de recursos, apenas 22% dos projetos deverão ser atendi-

dos, originando novo acúmulo.

É preciso salientar, entretanto, que, não obstante todas as dificul-

dades que se apresentam à Fapemig, agravadas pela ausência de

uma política de contornos mais definidos para a ciência e tecnologia no

Estado, a instituição tem conseguido aperfeiçoar seus métodos de

trabalho, alcançando resultados bastante expressivos, especialmente

em 2001. Nesse ano, decretado o ano da ciência e da tecnologia, a

entidade recebeu um aporte de recursos superior ao transferido nos

anos anteriores, o que possibilitou o cumprimento satisfatório das li-

nhas de ação definidas.

A partir de 2001, a Fapemig privilegiou o atendimento dos projetos

de demanda induzida em detrimento dos projetos de demanda espon-

tânea. Isso significa um grande avanço na política de C&T em Minas

Gerais, uma vez que os recursos, sob a forma de financiamento aos
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projetos induzidos, são canalizados conforme a sua adequação a um

plano que estabelece prioridades para o desenvolvimento social e eco-

nômico do Estado, de acordo com programação elaborada pelo Con-

selho Estadual de Ciência e Tecnologia (Conecit). Houve, com isso, alte-

ração no perfil das áreas financiadas pela Fapemig. Anteriormente, o

setor de ciências agrárias deteve, por vários anos, o maior percentual

dos recursos na modalidade de auxílio à pesquisa. Após o implemento

dos projetos induzidos, as áreas de Biologia e Biotecnologia passa-

ram a ocupar o primeiro lugar. Mesmo o atendimento à demanda

espontânea foi racionalizado, por meio da reformulação e do estabe-

lecimento de novos critérios de análise e julgamento baseados no

mérito científico.

Também em 2001, a Fapemig, pela primeira vez, financiou ativida-

des de ciência e tecnologia para empresas privadas, juntamente com

o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG). Os

resultados são promissores, pois a nova modalidade de financiamento

amplia o campo de atuação da instituição para além dos espaços aca-

dêmicos e ganha maior força de penetração no interior do Estado.

Metade das propostas recebidas e mais da metade das propostas

recomendadas partiram de empresas situadas no interior. Também o

Programa de Capacitação de Recursos Humanos foi ampliado para

atender a empresas privadas.

Intensificou-se também, nesse período, o relacionamento da

Fapemig com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). As

duas instituições programaram em conjunto eventos de interesse da

ciência e tecnologia no Estado, entre outras ações. Foi incrementado o

fomento à inovação no setor empresarial, por meio do apoio às em-

presas de base tecnológica, à gestão de incubadoras e à implantação

de parques tecnológicos.

No entanto, o progresso verificado no último ano certamente não

se repetirá em 2002. Segundo relatório da Diretoria Administrativa e

Financeira da Fapemig, que apresenta dados de janeiro a agosto de

2002, houve queda considerável no repasse de recursos do Tesouro

estadual em relação a 2001. A previsão inicial para liberação em 2002

era da ordem de 54,78% do orçamento. Em agosto, foi comunicado à
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diretoria da Fapemig que haveria uma redução para 26,81% do orça-

mento aprovado, ou seja, 32,81% a menos do que o disponível em

2001. Esse fato impediu a contratação de projetos já selecionados e

interrompeu a execução de programas como o Programa de

Capacitação de Recursos Humanos (PCRH), voltado para as institui-

ções estaduais de pesquisa. Dados obtidos no Siafi/MG demonstram

que, até o final de setembro de 2002, a Fapemig havia recebido me-

nos de R$ 15 milhões dos R$ 84 milhões que deveriam ser destinados

à fundação no exercício. Novas bolsas de pesquisa não deverão ser

concedidas até dezembro de 2002. Da mesma forma, teve de ser

suspenso o atendimento às solicitações para a participação de pesqui-

sadores em eventos e congressos.

Verifica-se, pelo quadro aqui apresentado, que não são pequenos

os desafios que se apresentam para o desenvolvimento da ciência e

tecnologia no Estado de Minas Gerais para os próximos anos. Um

persistente trabalho de articulação, nos níveis federal e estadual, entre

os formuladores de políticas e diretrizes para o setor, o uso adequado

do aparato governamental e uma reserva de recursos condizente com

a missão e a responsabilidade do Sistema Estadual de Ciência e

Tecnologia são condições imprescindíveis para que o Estado de Minas

Gerais alcance posição de maior competitividade no cenário nacional e

internacional.

Nesse sentido, faz-se urgente maior participação do setor produti-

vo no desenvolvimento de C&T, não só em Minas Gerais, mas também

no Brasil, pois empresas que sejam � ou possuam o potencial para se

tornarem � hábeis em inovação garantirão ao Estado posição vantajo-

sa nos mercados mundiais, em constante mutação. Nos países eco-

nomicamente mais desenvolvidos, há uma forte tendência de transfor-

mação dos parques produtivos na direção da produção de bens de

alta tecnologia, que têm um peso crescente no Produto Interno Bruto

(PIB) desses países.

Por fim, a ciência e a tecnologia mineiras precisam encontrar for-

mas mais eficazes de traduzir o seu potencial em resultados concretos

para a melhoria da qualidade de vida e superação das desigualdades

e injustiças sociais, reforçando uma conduta ética que valorize a digni-

dade e a vida dos cidadãos mineiros.
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Said Pontes de Albuquerque
Consultor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Nos últimos quatro anos, a atuação do governo Itamar Franco consolidou a legislação e a estrutura orgânica da área ambiental do

Estado, mas, ao analisar os dados da execução orçamentária de 2000/2001, constata-se que ainda é baixa a realização de programas de

interesse ambiental, pela não-execução de rubricas de maior custo, gerando insatisfação e frustração na sociedade.

análise setorial
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O Brasil é o país que ainda detém as maiores riquezas naturais do planeta,
malgrado as constantes ações de desmatamentos � em especial na Amazô-
nia � e o alto índice de poluição e degradação dos recursos hídricos, para não
citar outros efeitos negativos advindos do modelo desenvolvimentista vigente,
pano de fundo altamente impactante no meio ambiente.

O desenvolvimento econômico e social, perseguido sem os devidos cuida-
dos com a conservação dos recursos ambientais, por volta dos anos 70, bateu
de frente com fortes questionamentos e pressões explicitadas durante a reali-
zação da Conferência Mundial da ONU sobre o Ambiente Humano, em Estocol-
mo, em 1972. Naquele evento, os representantes de 113 países acataram,
na prática, os estudos patrocinados por especialistas de várias áreas � o �Clu-
be de Roma� �, sintetizados no relatório �Os Limites do Crescimento�, com o
qual se demonstrava que, caso prevalecessem os sempre crescentes índices
de consumo, em uma ótica de desenvolvimento econômico a qualquer custo, a
humanidade seria levada a um possível colapso. Produziram, assim, uma carta
de princípios com orientações a governos e estabeleceram o Plano de Ação
Mundial com vistas a melhorar e preservar o ambiente humano.

Naquele momento, o Brasil estava no centro das discussões que polariza-
ram a conferência, quando o bloco dos países em desenvolvimento acusou as
nações industrializadas de querer limitar seus programas de desenvolvimento
industrial, ao usarem o tema da poluição como tentativa de inibir a competição
crescente dos países pobres.  Apesar dessas controvérsias, o governo brasilei-
ro demonstrou sensibilidade para com as recomendações propostas, o que
refletiu, em grande medida, nas ações posteriores de organização do setor
público para a gestão do meio ambiente. Nesse sentido, foi criada, em 1973,
em âmbito ministerial, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), que
desencadeou nos anos subseqüentes a edição de várias leis, bem como a
estruturação de órgãos voltados para a proteção do meio ambiente.

Naquele período, a sociedade civil já exercia uma forte pressão sobre o
governo e formava as primeiras organizações não-governamentais de defesa
do meio ambiente. Os esforços dos que lutavam por uma ação governamental
mais eficaz foram coroados com a elaboração e edição de um dos mais impor-
tantes documentos da área ambiental: a Lei nº 6.938, de agosto de 1981, que
delineou os objetivos, as diretrizes e os instrumentos legais para a implantação e
execução do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a partir do qual se construiu, e
ainda se constrói, com enfoques diferenciados, o arcabouço da Política Nacional
de Meio Ambiente.
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A Política Nacional de Meio Ambiente teve como base dois princípios: a
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e a preocu-
pação de assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico. Es-
ses são os dois eixos em torno dos quais sempre têm  girado as disputas,
os conflitos e as ações relativas ao meio ambiente, com predominância
ora de uma  ou de outra posição. Das muitas inovações introduzidas pela
referida norma, deve-se ressaltar alguns dos instrumentos estabelecidos,
divididos entre mecanismos de comando e controle e mecanismos de
prevenção, educação ambiental, criação e proteção de unidades de con-
servação ambiental, os quais, pode-se dizer, transformaram-se em estí-
mulos prioritários no aperfeiçoamento das instituições e da legislação,
inclusive nos estados. São eles:

� estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

� zoneamento ambiental;

� avaliação de impactos ambientais;

� licenciamento e revisão de atividades efetiva e potencialmente
poluidoras;

� incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação ou
absorção de  tecnologia voltada para a melhoria da qualidade ambiental;

� criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder
público federal, estadual e municipal;

� sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;

� penalidades disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação
ambiental;

� instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulga-
do anualmente;

� garantia da prestação de informações  relativas ao meio ambiente,
obrigando-se o poder público a produzi-las, quando inexistentes.

Tanto mais se evidenciou o alcance dessas iniciativas pelo fato de que
os princípios normativos constantes da lei foram transplantados para a
Constituição de 1988 � reputada como uma das mais avançadas do
mundo em matéria ambiental � e, em decorrência, para as diversas Cons-
tituições Estaduais. Além disso, como confirmação da seriedade com que

Os fundamentos da
Política Nacional de

Meio Ambiente
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lidava com essas questões, o Brasil foi escolhido para ser o palco de outro
grande evento mundial, a  ECO-92,  realizada pela ONU no Rio de Janeiro.
Esse encontro trouxe grande impulso para a conscientização ambiental,
com a divulgação da Agenda 21 e de seus pressupostos: ecologizar os
meios de produção e buscar a aplicação de políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento sustentável.

Assim, pode-se afirmar que a luta por um meio ambiente mais saudá-
vel começou nos anos 70, mas que a cultura ambientalista, como toda
mudança sociocultural, vem-se implantando de forma gradual e se faz
cada vez mais presente, com algumas diferenças regionais,  em todos os
segmentos da sociedade, inclusive no meio rural.

Minas Gerais também teve sua relevante lei ambiental, respaldada em
princípios semelhantes aos que nortearam a Política Nacional de Meio
Ambiente. A Lei estadual nº  7.772, que dispõe sobre a proteção, conser-
vação e melhoria do meio ambiente, ofereceu subsídios e serviu, até mes-
mo, de baliza para a norma federal, uma vez que foi publicada em setem-
bro de 1980, precedendo, portanto, em pouco mais de um ano, a data de
publicação da lei federal.

Com a edição da lei mineira, foi criada a Comissão de Política Ambiental
(Copam), e, em seguida, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam),
a primeira responsável pela formulação, e a segunda pela execução e
fiscalização da política ambiental mineira. A comissão deteve, entre outras
competências, a de elaborar as normas técnicas e estabelecer os pa-
drões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente e a de
compatibilizar os planos, programas, projetos e atividades dessa área. A
essa estrutura, que serviria de modelo para outras unidades da Federa-
ção, competiu, ainda, a análise de relatório de impactos ambientais, bem
como a concessão de licenciamento ambiental, cumpridas as exigências
legais por parte dos empreendedores, para a  implantação e operação de
atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras.

Na década de 90, a Assembléia Legislativa e o Executivo mineiro, com
intensa participação da sociedade civil organizada, criaram uma estrutura
institucional e legal para dar suporte às atividades produtivas e compatibilizá-
las com as exigências de natureza ambiental. Exemplo disso é a atuação
positiva de órgãos como a Emater e a Epamig, com tradição na formula-
ção de programas e assistência técnica para o meio rural, em planos de
conservação dos recursos naturais.

O arcabouço
institucional na área
ambiental
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No campo mais diretamente ligado à gestão do meio ambiente, foi
criada a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, sob cuja égide foram alocados o Instituto Estadual de Florestas (IEF),
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) � substituto do Departa-
mento de Recursos Hídricos (DRH) � e a Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam). Eliminou-se, dessa forma, a dispersão dos órgãos que
tratam de questões eminentemente ambientais em diversas secretarias,
trazendo-os para uma única pasta, vale dizer, sob um comando único,
com o objetivo precípuo de unificar suas atuações.

Transformou-se a referida comissão no Conselho Estadual de Política
Ambiental (Copam) e criou-se o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH).

Nesse contexto, Minas idealizou um plano de ação integrada em que o
controle ambiental está sob o comando de três �agendas�: a �verde� (ques-
tões florestais), sob a direção do IEF; a �azul� (recursos hídricos), a cargo do
Igam; e a �marrom� (poluição e degradação ambiental), sob o controle da
Feam.

Dos instrumentos previstos na Política Nacional de Meio Ambiente,
igualmente inclusos na legislação mineira, alguns têm recebido maior ên-
fase que outros. Assim, da mesma forma que na esfera federal, houve
avanços nos mecanismos de comando e de controle, deixando a desejar
aqueles que objetivam a prevenção, a educação ambiental, a criação e  a
proteção de unidades de conservação e, até mesmo, os que se voltam
para o fomento florestal. A despeito da construção de uma estrutura
organizacional elogiada, o Estado apresenta um sem-número de conflitos
ambientais, como a falta de saneamento, a degradação dos recursos
hídricos, a exploração e devastação de florestas nativas para a obtenção
de carvão, o uso alternativo e extensivo do solo, a poluição e atuação das
mineradoras, os lixões a céu aberto, os agrotóxicos, entre outros.

Somado a esses fatores, conta-se com um quadro de pessoal deficitá-
rio, em que não há um número suficiente de servidores, técnicos e agen-
tes para melhor levar a termo as políticas específicas dos diversos órgãos,
ficando prejudicadas tanto as ações de fiscalização como  as de assistên-
cia técnica, juntamente com a garantia de prestação de informações rela-
tivas ao meio ambiente. A par desses fatores, há a necessidade de dotar
com mais recursos a infra-estrutura de apoio técnico, que se ressente
com a falta de material e equipamentos, inclusive quanto aos meios de

O meio ambiente e a
administração pública

estadual na atualidade
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condução. A legislação ambiental foi suficientemente bem implantada e
aperfeiçoada, mas a sua aplicação não atinge o nível desejado. Além disso,
os setores produtivos, principalmente os do meio rural, reclamam que o
Estado tornou-se meramente policialesco: dá demasiada ênfase aos as-
pectos fiscalizadores e repressivos do poder público, sem que haja uma
contrapartida no estímulo à produção em bases sustentáveis e à assistên-
cia técnica que garanta o necessário fluxo de informações e de educação
ambiental. Dessa forma, os segmentos produtivos e de defesa do meio
ambiente não conseguiram, ainda, a realização equilibrada de seus objeti-
vos, faltando-lhes as condições ideais às suas demandas. Portanto, não se
conseguiu levar a bom termo uma efetiva parceria desses segmentos,
condizente com os pressupostos do desenvolvimento econômico e social
e de defesa do meio ambiente, conforme previstos na Constituição do
Estado.

A Carta Estadual ditou disposições para a adequação da política esta-
dual de meio ambiente, assegurando importantes instrumentos e meca-
nismos, sendo que alguns estão gradativamente implantados, a exemplo
do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (conforme
regulamentado pela Lei nº 13.199, de 29/1/1999), enquanto outros
aguardam maior empenho da administração pública estadual, como a
implantação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, já deline-
ado na nova lei florestal, recentemente sancionada com as modificações
propostas pelo Legislativo mineiro (Lei nº 14.309, de 19/6/2002). Não
se acataram, no entanto, todas as determinações do artigo 216, que
impõem ao Estado a criação de mecanismos de fomento a:

� reflorestamento com a finalidade de suprir a demanda de produtos
lenhosos e de minimizar o impacto da exploração dos adensamentos
vegetais;

� programas de conservação de solos para minimizar a erosão e o
assoreamento de corpos d�água interiores, naturais ou artificiais;

� programa de defesa e recuperação da qualidade das águas e do ar;

� projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a utilização
de espécies nativas nos programas de reflorestamento.

Não se realizaram, ainda, os investimentos necessários para a
efetivação do inventário, do mapeamento e do monitoramento das cober-
turas vegetais nativas e dos recursos hídricos, para a adoção de medidas
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especiais de proteção. Assim, também na política rural não se empreen-
deram, a contento, os programas de desenvolvimento rural destinados a
fomentar a produção agropecuária.

Pode-se dizer que, nos últimos quatro anos, a atuação do governo
Itamar Franco consolidou a legislação e a estrutura orgânica da área
ambiental. Houve, até mesmo, um aumento significativo de publicação de
novas leis de cunho ambientalista, o que comprova o dinamismo e o empe-
nho com que a Assembléia, em especial a sua Comissão de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais,  vem-se dedicando a esses assuntos. No período,
foram elaboradas as principais leis que complementam o arcabouço legal
do Estado nesse setor. (ver quadro I).

A amostra de leis editadas no período demonstra que ao Executivo
cada vez mais foram atribuídos deveres e responsabilidades, que não
foram cumpridos na íntegra, conforme previsto. Além disso, identifica-se
na sociedade insatisfação com a atuação dos três órgãos seccionais de
apoio técnico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, que se podem  resumir nos seguintes pontos:

� IEF � instituição ambiental com grande interface com o setor
agrossilvipastoril, de onde  surgem, volta e meia, denúncias sobre a
postura autoritária e centralizadora da direção superior do órgão, o
que confirma a forte ênfase dada à ação fiscalizadora em detrimento
de outras atribuições cada vez mais ignoradas, como o fomento e a
extensão florestal. Precisa de reformulação no plano de carreira do
seu quadro de pessoal, que tem sofrido redução gradativa, entre ou-
tros motivos, devido à aposentadoria dos funcionários mais antigos e
da não-incorporação de novos servidores por meio da realização de
concurso público.

� Feam � órgão técnico encarregado de analisar os processos de
licenciamento ambiental das diversas atividades consideradas
poluidoras ou potencialmente poluidoras. São freqüentes as reclama-
ções dos altos custos das taxas impostas pelo órgão para análise da
documentação técnica e concessão das licenças ambientais, além de
um longo prazo para a obtenção desses documentos no Copam. De
certa forma, o alto valor das taxas, que pode atingir cerca de R$ 30 mil,
condiciona o preço cobrado pelas empresas de consultoria que prepa-
raram os estudos ambientais. Os valores das taxas, os mais altos do
País, muitas vezes tornam inviável a atividade que se pretende licenciar.
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Quadro I

As principais leis ambientais
recém aprovadas pelo Legislativo

• Lei  nº 13.317, de 1999 � contém o Código Sanitário do Estado

• Lei  nº 13.370, de 1999 � declara a Cachoeira do Tombo da
Fumaça Patrimônio Paisagístico e Turístico do Estado de Minas
Gerais

• Lei  nº 13.373, de 1999 � dispõe sobre a criação da Área de
Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Machado

• Lei  nº 13.766, de 2000 � dispõe sobre a Política Estadual de
Coleta Seletiva de Lixo

• Lei  nº 13.771, de 2000 � dispõe sobre a administração, a proteção
e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado

• Lei  nº 13.796, de 2000 � proíbe o armazenamento de rejeitos
ou resíduos tóxicos ou perigosos no território do Estado

• Lei  nº 13.965, de 2001 � dispõe sobre a Política Mineira de
Incentivo ao Cultivo, Consumo, Comercialização e Transformação
dos Derivados do Pequizeiro (Pró-Pequi)

• Lei  nº 14.007, de 2001 � declara o trecho mineiro do Rio São
Francisco, de sua nascente até a divisa com o Estado da Bahia,
Patrimônio Paisagístico e Turístico do Estado de Minas Gerais

• Lei nº 14.079, de 2001 � dispõe sobre o Programa Estadual de
Fomento Florestal

• Lei nº 14.084, de 2001 � dispõe sobre a criação do Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais (Iter)

• Lei  nº 14.089, de 2001 � cria o Certificado Ambiental da Propri-
edade Agrícola (ISO-Agrícola)

• Lei  nº 14.128, de 2001 � estabelece a Política Estadual de
Reciclagem de Materiais

• Lei  nº 14.171, de 2002 � dispõe sobre a criação do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene)

• Lei  nº 14.181, de 2001 � dispõe sobre a Política de Proteção à
Fauna e Flora Aquáticas e de Desenvolvimento da Pesca e da
Aqüicultura no Estado

• Lei  nº 14.309, de 2002 � dispõe sobre as Políticas Florestal, de
Proteção à Biodiversidade e de Uso Alternativo do Solo

• Lei  nº 14.324, de 2002 � dispõe sobre a instituição do Sistema
Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental para Bens e Pro-
dutos Industrializados e Agrícolas

• Lei  nº 14.368, de 2002 � dispõe sobre a Política de Desenvolvi-
mento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável no Estado de Mi-
nas Gerais
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� Igam � recém-instituída, a autarquia herdou a estrutura do extinto
DRH e ainda não reformulou, de forma adequada, o seu quadro de
pessoal, razão pela qual apresenta notórias deficiências estruturais
para atender às demandas do setor produtivo e ampliar sua presença
nos municípios. É de fundamental importância que as outorgas e de-
mais licenças necessárias para o uso da água sejam concedidas de
forma a  não prejudicar o usuário, levando-se em conta os prazos
compatíveis com suas atividades produtivas. Por exemplo, para a agri-
cultura, o embargo da captação, se ultrapassar os limites da
razoabilidade, pode significar a frustração da safra e a perda de inves-
timentos em sistemas de irrigação, que são formas eficientes de gera-
ção de empregos estáveis no campo.

Foram consultados os documentos �Relatório de Auditoria da Execução
do Orçamento� de 2000 e 2001. Os documentos dos anos anteriores não
foram usados para estender o horizonte de análise por conterem as infor-
mações em estrutura muito diferente dos dois últimos, o que dificultou a
localização dos dados e pôs em risco a fidelidade das informações, evidenci-
ando a importância de formas padrão e claras de exposição de dados. No
universo analisado, foram individualizadas as análises dos Programas-Fim e
Programas-Meio. Isso permitiu uma visão mais objetiva sobre o previsto e
realizado. Vale comentar que a realização orçamentária dos Programas-
Meio é significativamente maior que a dos Programas-Fim, sendo que, em
2001, os Programas-Fim realizaram 38,07%, enquanto os Programas-
Meio realizaram 79,78%. Outro parâmetro importante para o entendimento
das observações dessa seção é que foram utilizados como valores previstos
os autorizados durante os exercícios de cada ano, que correspondem às
colunas de �Crédito Autorizado� em 2000 e de �Despesa Fixada� em 2001.

Conforme dispõe o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), a
previsão de aplicação de recursos para esse setor, no quadriênio 2000/
2003, foi de 0,51% do total de recursos do Estado estimados para o
período (R$ 312.293.000 no total de R$ 61.412.729.000). Em 2001, foi
aprovado para o setor ambiental (Semad, IEF, Feam e Igam) 0,54% do
total dos créditos orçamentários do Estado. Porém, a despesa efetiva-
mente executada correspondeu a 49,52% da despesa fixada, o que signi-
fica que apenas 0,25% do orçamento global do Estado foram efetivamen-
te utilizados para esse setor naquele ano (vide quadro II), não
correspondendo, em média, ao valor previsto no PPAG, de 0,51%.

Análise da realização
orçamentária do setor

de meio ambiente e
desenvolvimento

sustentável
Exercícios de 2000/2001
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Conforme consta nos relatórios de autoria do Poder Executivo, nesse
período, exceto pelo Igam, que teve duplicados seus créditos orçamentá-
rios (vide quadro IV), os demais órgãos os mantiveram na mesma ordem
de grandeza. Observa-se, porém, que a realização orçamentária dos ór-
gãos executores das políticas públicas ambientais sofreu elevações impor-
tantes, com destaque para o IEF, que aumentou em R$ 4,9 milhões suas
despesas, e para o Igam, em que as despesas de 2001 são 180%  maio-
res que as de 2000.

Quadro II

Ano 2001 � valores em R$

Despesa Despesa % Despesa
Órgãos fixada executada executada em relação

à despesa fixada

Semad 8.693.445,86 2.569.495,64 29,56

Feam 16.532.508,00 12.102.213,52 73,20

IEF 42.917.237,94 27.767.161,51 64,70

Igam 38.757.180,78 10.503.194,93 27,10

Total 106.900.372,58 52.942.065,60 49,52

A duplicação do orçamento do Igam, a despeito de sua baixa capacida-
de de realização (14,65% em 2000 e 20,76% em 2001), demonstra a
ênfase dada à gestão dos recursos hídricos.

Outro aspecto relevante é a evidente má qualidade no planejamento
físico/financeiro produzido pelos órgãos analisados, tanto na determina-
ção de metas físicas quanto na quantificação das despesas previstas, pro-
vocando resultados desencontrados, como estão demonstrados nos exem-
plos seguintes, retirados do relatório de 2001:

a) IEF � Programa de Desenvolvimento Sustentável e Educação
Ambiental:

� Área Liberada para Queima Controlada (ha)

Programada �  2.621

Executada � 107.237

� Licença para Exploração Pesqueira Concedida (licença)

Programada �  214

Executada � 14.735
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b) Feam � Controle e Proteção da Qualidade Ambiental �
Licenciamento e Fiscalização Ambiental:

� Atividade de Educação e Extensão Ambiental

Programada � 2

Executada �  40

Pode-se também concluir, pela análise dos dados, que nos três
órgãos executores a fiscalização tem sido o carro-chefe de suas ativi-
dades, compondo sistematicamente os itens de maior realização de
metas físicas e financeiras, como demonstra o quadro III.

Quadro III

Programa (Atividades % Realizado do
Órgão operacionais e de rotina) Orçamento

2000 2001

Feam Controle e Proteção da 51,44 89,32
Qualidade Ambiental

Controle da Fauna e Flora, 89,40 102,06
IEF Desenvolvimento Sustentável e

Educação Ambiental

Igam  Controle das Águas 76,98 77,80

As contas demonstram a frustração da realização de programas
de interesse ambiental pela não-execução de rubricas de maior custo,
como ocorreu no caso do Programa de Desenvolvimento de Recursos
Hídricos do Semi-Árido Brasileiro (Proágua), do Igam. Em 2000, esse
programa não teve realização orçamentária nas rubricas Aqüífero
Mapeado e Obra Realizada e, no ano seguinte, na rubrica Projeto de
Obra Prioritária Executada teve apenas 33% de execução de Metas
Físicas, o que contribuiu para a baixa realização orçamentária de
17,49%. Vale frisar que, em 2001, esse programa equivalia a 81% do
orçamento do Igam.

A evolução dos dados do Programa de Proteção à Vida Silvestre e
Administração de Unidades de Conservação, do IEF, surpreende pela
redução significativa de créditos orçamentários (R$ 5.945.460 em
2000 para R$ 661.000  em 2001). Isso justifica, porém, as notícias
freqüentes de abandono ou de presença insuficiente do Estado nos
parques e reservas  estaduais.

Colaboraram neste artigo os consultores da
Alemg Júlio Cadaval Bedê, Rodrigo Conde Baeta,
Pedro F. Chagas Lucca, Pedro Carlos Garcia Cos-
ta  e Fernando Jorge Barreto.
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Quadro IV

Setor de meio ambiente e desenvolvimento sustentável
Comparativo de metas físicas e execução orçamentária   �   Programas-Fim

2000 2001

Órgão Programa Despesa fixada
% Realização
orçamentária

Realização de
metas físicas

Despesa fixada
% Realização
orçamentária

Realização de
metas físicas

Proteção Ambiental 2.402.910 29,07% baixa 4.345.496 21,86% baixa
Sistema Público de Informações Ambientais 2.700.000 19,03% baixa 1.500.000 0,00% nula
Apoio ao Saneamento Ambiental 1.000.000 0,00% regular 650.000 13,37% baixa

Semad

Subtotal 6.102.910 19,86% 6.495.496 15,96%
Licenciamento e Fiscalização Ambiental 6.086.100 51,44% alta 5.750.530 89,32% alta
Monitoramento Ambiental 3.643.900 37,40% regular 4.427.678 34,64% alta
Saneamento Bacias Arrudas e Onça 1.000 0,00% nula

Feam

Subtotal 9.730.000 46,18% 10.178.208 65,53%
Proteção à Fauna e à Flora 28.280.847 47,46% 26.082.670 55,94%
� Proteção da Vida Silvestre e Adm./Impl. de UC 5.945.460 7,72% regular 661.000 56,41% irregular
� Proteção da Mata Atlântica 7.835.780 0,00% nula 7.835.780 0,00% nula
� Desenv. Sustentável  e Educação Ambiental 14.499.607 89,40% irregular 17.585.890 102,06% altíssima

IEF

Subtotal 28.280.847 47,46% 26.082.670 70,24%
Estudos e Pesquisas Hidrológicas 17.586.204 14,65% 34.785.124 20,76%
� Proágua 8.962.407 18,30% baixa 31.421.000 17,49% baixa
� Controle das Águas 1.003.998 76,98% alta 2.050.105 77,80% alta
� Manejo Integrado de Sub-bacias 4.600.592 1,15% baixa 852.174 12,14% baixa
� Meteorologia e Recursos Hídricos 749.058 2,91% regular 461.845 5,96% alta
� Instrumentos de Planejamento Gestão Bacias 537.305 14,26% baixa - -
�  Estudos Sedimentológicos 201.321 1,14% nula - -
�  Oferta de Água nas Comunidades Indígenas 169.120 0,00% nula - -
Manejo de Áreas de Águas Minerais 272.139 0,00% nula - -
�  Educação e Extensão Ambiental 640.101 1,45% irregular - -
�  Apoio ao Ecoturismo 450.163 0,00% nula - -

Igam

Subtotal 17.586.204 14,65% 34.785.124 20,76%
Total 61.699.961 35,18% 77.541.498 42,88%


