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O

emprego está em crise. Em todo o mundo, trabalhadores
questionam as políticas de redução de pessoal das orga-
nizações privadas, implementadas sob a justificativa de
que são inevitáveis dentro do processo de globalização da
economia. A unificação do mercado acirra a competiti-
vidade entre as empresas, impondo a elas programas de

aumento de produtividade e políticas de redução de custos que
repercutem diretamente no seu quadro de pessoal. Desconfiados
dessa fatalidade, os trabalhadores reivindicam novas formas de
convivência entre o capital e o trabalho, que não estejam focadas
preferencialmente na redução de vagas, mas, por exemplo, numa
redivisão das horas disponíveis de trabalho.

No Brasil, o enredo é mais dramático. Apesar dos números
insinuarem uma crise mais amena, aqui os desempregados estão
submetidos a condições de vida bem piores que a de seus colegas de
infortúnio. Esses indicadores de qualidade de vida foram se dete-
riorando a partir de sucessivos planos de estabilização, que, se não
estavam baseados em instrumentos recessivos para conter a infla-
ção, acabavam caindo nela, como conseqüência do fracasso dos
chamados "pacotaços" da economia. Além disso, o desemprego aqui
é alimentado por várias causas que, certamente, exigirão políticas
mais consistentes para anulá-las e, assim, apaziguar o mercado.

Esse é um dos temas tratados nesta edição da Revista do
Legislativo. Ao abordá-lo, outro assunto foi provocado, por ser uma
das reivindicações dos trabalhadores, como uma das soluções
contra o desemprego e por estar se tornando uma necessidade
inadiável para o País: a reforma agrária. Em Minas, apesar dos
conflitos serem menos belicosos, a questão da terra é grave, tanto que
já mobiliza os Poderes Legislativo e Executivo e várias entidades da
sociedade num fórum técnico, que irá se realizar no mês de setembro,
para discutir possíveis soluções para o problema.

A reforma administrativa do Estado também faz parte deste
cenário de mudanças que contamina o mundo, repercutindo no
mercado de trabalho, a partir das políticas de enxugamento de
pessoal dos órgãos e empresas públicas. A Revista do Legislativo
apresenta um estudo com uma síntese das teorias que embasam essa
discussão e os caminhos que estão sendo tateados pelo governo de
Minas, destacando a participação do Legislativo na apreciação dos
projetos de lei que compõem a reforma proposta pelo Executivo.

A Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei Robin Hood e as demandas
do setor mineral são outros temas abordados nesta edição.
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DESEMPREGO

A crise do emprego assume proporções assustadoras no mundo,
e, enquanto os números mostram que haverá cada vez menos
postos de trabalho para uma população que não pára de crescer, as
empresas encolhem, reduzindo custos e aumentando a produtividade

SITUAÇÃO DRAMÁTICA

O

mercado já não produz
postos de trabalho como
antigamente. Essa é a
única certeza que os tra-

balhadores estão tendo para
balizar a sua discussão sobre o
futuro que os aguarda. O vigoroso
discurso dos grandes líderes tra-
balhistas, antes recheado de rei-
vindicações, está agora mais
enxuto e com seu poder de corte
reduzido, diante da lâmina afia-
da da estatística, que expõe taxas
crescentes de desemprego nos
quatro cantos do mundo.

Acuados pela dimensão desses
percentuais e, ao mesmo tempo,
atônitos diante de um fenômeno
que costumava contaminar ape-
nas as economias de Terceiro
Mundo, os trabalhadores tentam
agora correr atrás do prejuízo.
Estão ocupados em decifrar o
teorema da globalização, que des-
venda a equação contemporânea
das relações econômicas, chegan-
do nas variáveis que afetam dire-
tamente o universo do trabalho.
A partir desse foco, buscam tra-
çar suas novas prioridades.

Enquanto isso, a epidemia do
desemprego se alastra e assume
as características de um mal de
fim de século. Para onde cmer que
se olhe, o quadro é gr e. Na

Patrícia Duarte
União Européia, a taxa média re-
gistrada em março de 1996 foi de
11%, superior à de igual período
do ano anterior, que ficou em
10,8%, e maior também que aque-
la anunciada para o mês de feve-
reiro, de 10,9%. Isto significa, se-
gundo a agência de estatística co-
munitária Eurostat, responsável
pela pesquisa, 18,3 milhões de
pessoas desempregadas nos 15
países do bloco comercial. A
Espanha é o país onde esses nú-
meros estão assumindo propor-
ções mais alarmantes, com um
total, no final de março, de 22,5%
da população economicamente
ativa (PEA) fora do mercado for-
mal de trabalho. Na Finlândia, o
índice foi de 16,7%, na Itália, de
12,5% e na França, de 11,6%.

O Japão e os Estados Unidos,
também modelos de economias
bem-sucedidas, estão se defron-
tando com essa mesma realidade.
Os números assustam não tanto
pela sua grandeza, mas pelo inu-
sitado de estarem atingindo uma
população acostumada com a es-
tabilidade de empregos quase vi-
talícios. Mesmo uma taxa peque-
na, se comparada às da Europa,
já preocupa. O Japão tenta admi-
nistrar um índice próximo de 3%,
e os Estados Unidos já apresen-

tam níveis de desemprego que
esbarram em 6%, deixando a ver
navios perto de 7,5 milhões de
americanos.

Nos países de economia emer-
gente ou catalogados no chamado
Terceiro Mundo, o problema é
ainda mais grave. O mercado ain-
da não foi capaz de absorver o
grosso da mão-de-obra disponí-
vel e já passa por uma redução
drástica do seu tamanho. O "em-
prego mínimo", que surge na es-
teira da globalização, é, nesses
países, efeito não só das mudan-
ças tecnológicas e das novas re-
gras que regem a política comer-
cial, mas também resultado de
programas de estabilização eco-
nômica que tomam a via recessiva
para conter a pressão de outro
indicador igualmente perverso, a
inflação.

Essas políticas, aliadas àque-
las que buscam garantir a inser-
ção desses países no mercado in-
ternacional, atingem de cheio o
mercado de trabalho, reduzindo
as chances de colocação, princi-
palmente, da população mais jo-
vem, sem experiência que a
avalize; dos profissionais alta-
mente especializados, mas sem
flexibilidade para se adaptar às
inovações que chegam quase dia-
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SITUAÇÃO DRAMÁTICA

riamente à área de produção; e da
grande massa dos trabalhadores
sem qualificação. Um quadro ner-
voso, que caracteriza o momento
de transição que o mundo está
vivendo.
Era do desemprego - A Argen-
tina, que se destacava entre os
países da América Latina pelos
seus indicadores econômicos e
sociais, fechou o ano de 1995 com
uma taxa de desemprego próxi-
ma aos 18%, o que corresponde a
um contingente de 2,7 milhões de
pessoas que, diariamente, saem
às ruas em busca de novas opor-
tunidades de trabalho. Como uma

bomba de efeito retardado, o
sue ateamento da indústria argen-
tina estende seus efeitos destrui-
dores sobre a área social. Segun-
do o economista argentino
Guilhermo Mondino, da Funda-
ção Mediterrânea, 40% dos de-
sempregados do país estão na clas-
se baixa, e 60% já pertencem hoje
à classe média.

Em recente entrevista ao Jor-
nal do Brasil, o também econo-
mista Miguel Angel Broda, um
dos mais respeitados daquele país,
declarou que a Argentina levará
pelo menos dez anos para voltar
aos níveis de desemprego ante-

riores ao plano de estabilidade. A
taxa que amedronta essa ponta
do continente latino-americano só
foi superada pela do México, que
chegou a 25% no mesmo período.
Isso não quer dizer que a situação
não seja dramática nos demais
países vizinhos. O Uruguai tenta
administrar o patamar recorde
de 10,5%, e no Paraguai, onde a
economia informal dificulta a pre-
cisão das estatísticas, a taxa de
desemprego estava em torno de
9% no final de 1995.

O Brasil posa de bom mocinho
nessa história, apresentando no
mesmo período o menor índice
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per capita da região, de 5,5% da
sua população economicamente
ativa, estimada em 60 milhões de
trabalhadores. Os técnicos obser-
vam, no entanto, que é difícil com-
parar as estatísticas desses paí-
ses, porque, apesar de retrata-
rem a realidade com uma mar-
gem razoável de precisão, adotam
metodologias de apuração que
apresentam diferenças, algumas
até sutis, que as tornam incompa-
tíveis.

Os técnicos ressaltam ainda
que, no Brasil, foi a partir do
segundo semestre do ano passado
que a taxa de desemprego come-
çou a encorpar novamente. No
início de 1990, ela era de 3,5%,
chegou a 6% no início de 1993,
caiu para 4% em abril de 1995 e,
desde então, apresenta uma cur-
va ascendente, sem perspectivas
de reversão no curto prazo.

O próprio presidente Fernando
Henrique Cardoso, durante sua
visita à França, no final de maio,
admitiu ao repórter do jornal Lê
Figaro que, este ano, o desempre-
go no Brasil será maior que em
1995. "Nós tivemos uma taxa de
5% no ano passado e deveremos
ter um índice de 6% de desempre-
go neste ano" - disse ele. Isto
significa que mais 710 mil pes-
soas estarão batendo de porta em
porta, atrás de trabalho.

Essa é uma previsão otimista e
parte da crença de que, no segun-
do semestre, haverá uma reação
da economia, pois se o presidente
tomasse os dados do final de abril
último, esse contingente, medido
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) nas
seis principais regiões metropoli-
tanas do País, já representava
6,03% da população economica-
mente ativa. Houve, de fato, um
recuo em relação a março, que
registrou 6,38%, mas manteve-se
a tendência de alta em relação ao

ano anterior, que, no mesmo mês,
apontou o índice de 4,35%. Isto
significa que, de um ano para o
outro, o desemprego no Brasil
aumentou 38,62%.

Na indústria da transforma-
ção, a taxa média de desemprego
permaneceu estável em relação
ao mês de março, pontuando
7,84% nas regiões pesquisadas
pelo IBGE, mas significou um
acréscimo de 42,81% se compara-
da à de abril de 1995. A quantida-
de de ocupados com a atividade
industrial diminuiu 6,6%, o que
representou a saída de 213 mil
pessoas desse mercado de traba-
lho. Os números são dramáticos,
e o quadro social só não atingiu a
mesma temperatura porque o
mercado informal ainda tem con-
seguido absorver os excluídos da
formalidade.
Mercado paralelo - Os estudio-
sos da economia informal calcu-
lam que ela absorve hoje cerca de
30% dos trabalhadores brasilei-
ros, produzindo perto de R$ 200
bilhões por ano. Tal estimativa
começa a ser confirmada por nú-
meros oficiais. O IBGE divulgou,
no início de junho, os resultados
da sua primeira pesquisa sobre a
economia informal, mostrando
que, no Rio de Janeiro, a parcela
dos trabalhadores envolvida nela
é mesmo de 30%. Agora o institu-
to vai mapear outras 85 cidades
brasileiras, com mais de 200 mil
habitantes, para tentar
dimensionar com mais exatidão
esse universo.

De qualquer forma, o presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so, ainda da França, tentou con-
solar os sem-emprego, argumen-
tando que, se o Plano Real está
afetando o mercado de trabalho,
por outro lado, melhorou a vida
do pobre e trouxe, além da estabi-
lidade econômica, a "estabilidade
de espírito". E uma pesquisa feita

-

pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA, órgão liga-
do ao Ministério do Planejamen-
to, comprova as palavras do pre-
sidente, mas reforça, principal-
mente, a tese de alguns econo-
mistas sobre o papel do mercado
informal na absorção da massa de
desempregados das grandes ci-
dades.

O trabalho revela que o núme-
ro de pessoas que vivem abaixo da
linha da pobreza nas principais
capitais do País caiu de 16 mi-
lhões para 11 milhões de pessoas,
nos últimos dois anos. Se há mais
trabalhadores desempregados e,
ao mesmo tempo, a pobreza está
diminuindo, a conclusão óbvia é
que essas pessoas estão indo para
o mercado informal para garantir
o pão de c o dia.
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Essa constatação pode ser um
consolo no curto prazo, mas, defi-
nitivamente, não será uma solu-
ção para o médio prazo, que - o
presidente Fernando Henrique re-
conhece -, ainda será de muita
nebulosidade. Nos próximos dez
anos, admitia ele para o repórter
francês, a taxa de desemprego no
Brasil não deverá cair.
O monstro da globalização -
E isso deve ocorrer em função de
um movimento, já irreversível,
de inserção do Brasil no mercado
internacional, hoje moldado pe-
las regras da globalização. Ao
adotar esse modelo, o País incor-
pora tanto o que ele tem de bom
quanto o que tem de ruim. De um
lado, o Brasil importa os concei-
tos de qualidade e produtividade,
positivos para sua indústria e im-

prescindíveis para que ela garan-
ta seu lugar no trem da economia
mundial. Mas, de outro lado, tem
também de exportar qualidade e
produtividade, o que significa es-
truturas de produção mais mo-
dernas e enxutas, com redução
expressiva de custos, incluindo os
gastos com pessoal. Esse fenôme-
no já tem até um nome próprio,
que, para os trabalhadores, soa
quase como um palavrão:
downsizing, ou seja, o processo de
encolhimento das empresas.

A prova de que tal movimento
já foi deflagrado são os números
referentes ao período de 1993 a
1995. Nesses três anos, a econo-
mia brasileira cresceu 15%, mas o
número de empregos aumentou
apenas 2%. O dardo certeiro do
downsizing atingiu vários seto-

res. A indústria automobilística,
por exemplo, segmento que está
pulsando forte dentro da econo-
mia, com altas taxas de investi-
mento, empregava, seis anos
atrás, 117 mil trabalhadores para
produzir menos de 1 milhão de
unidades. Hoje, com menos 10
mil funcionários, está produzin-
do mais de 1,5 milhão de unida-
des/ano.

O reagente utilizado para pro-
vocar essa mudança foi a concor-
rência. Na área automobilística,
especificamente, os efeitos de tal
ingrediente, adicionado à econo-
mia brasileira, ainda podem ser
avaliados como positivos, pois
houve uma consolidação do setor,
mas esta é uma leitura que não se
estende a todos os ramos da in-
dústria. O setor têxtil, por exem-
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pio, começou a definhar no início cotas para controlar a importa-
dos anos 90, com a redução da ção de tecidos e minimizar o im-

Roberto Araújo

alíquota de importação promovida
pelo governo Colior. Todos reco-
nhecem que seu parque tecnológico
estava defasado, exigindo urgen-
tes investimentos em moderniza-
ção para enfrentar a concorrência
dos asiáticos. Mas ninguém desco-
nhece também as incertezas que
marcaram a economia brasi-
leira nos últimos dez anos,
dificultando qualquer deci-
são dessa natureza.

A Associação Brasileira
da Indústria Têxtil
contabilizou, no ano passa-
do, o fechamento de 30% das
suas associadas, provocan-
do a dispensa de mais de 85
mil trabalhadores. O presi-
dente do Sindicato dos Te-
celões de Minas Gerais,
Roberto Ferreira de Araújo,
nem chora mais pelos em-
pregos perdidos; agora está
mais preocupado em preser-
var os que sobreviveram à
fúria dos importados.

Um dos setores mais tra-
dicionais da economia mi-
neira, a indústria têxtil eli-
minou, nos últimos seis
anos, segundo cálculos do
sindicalista, perto de 6 mil
500 postos de trabalho só na
Região Metropolitana de
Belo Horizonte. "Em Minas
Gerais - estima Roberto
Araújo - esse número está
próximo de 35 mil vagas, que sim-
plesmente desapareceram. Isso
significa uma redução de 60% no
número de empregos tradicional-
mente ofertados por essa indús-
tria no Estado.

Mas o que o preocupa é que até
mesmo as empresas que investi-
ram na modernização estão en-
frentando dificuldades, tanto que
o próprio governo reconheceu e
admitiu a adoção da política de

pacto da concorrência estrangei-
ra sobre o setor nacional. Em Mi-
nas, empresas foram fechadas,
como a Santa Eiizabeth e a Re-
nascença Industrial, e várias es-
tão no purgatório, carregando um
processo de concordata difícil de
ser superado.

Só três empresas estão conse-
guindo se sobressair no cenário
nacional e, assim mesmo, não es-
tão gerando novos empregos. São
as empresas do grupo Coteminas,
a Cedro Cachoeira e a Compa-
nhia de Fiação e Tecelagem
Santanense. Com a moderniza-
ção, a tendência é de redução dos
quadros, pois, enquanto um tear
convencional emprega 260 pes-
soa im tear eletrônico a jato,

que tende a substituir todas as
velhas máquinas e equipa as no-
vas plantas, como a da Coteminas,
na sua unidade recentemente
inaugurada em Montes Claros,
não ocupa mais do que 36 traba-
lhadores.

O complexo metal-mecânico,
que já chegou a representar mais
de 40% do Valor da Transforma-

ção Industrial do Estado, du-
rante a década de 80, tam-
bém passa por um processo
radical de enxu-gamento.
Em 1988,0 setor empregava
75 mil metalúr-gicos, mas,
até o último mês de abril,
esse número já tinha sido
reduzido para 45 mil. Em
1994, foram 4 mil 800 de-
missões; em 95, mais 10 mil
300, e, nos quatro primeiros
meses deste ano, foram dis-
pensados 2 mil 300.

"E o número de empregos
continua caindo. Ainda não
chegamos ao fundo do poço"
- reconhece Geraldo Valgas,
coordenador político do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de
Belo Horizonte/Contagem.
De qualquer forma, a pro-
dução do setor não é afetada
por esse encolhimento e con-
tinua crescendo, com ga-
nhos de produtividade. Um
exemplo é a Mannesmann,
que apenas numa seção,
antes operada por 300 tra-
balhadores, conseguiu bai-

xar esse quadro para dez funcio-
nários e, com a introdução de no-
vas tecnologias, melhorar a sua
produtividade.
Febre contagiosa - O setor de
serviços, que tem absorvido parte
da mão-de-obra dispensada na in-
dústria, também não ficou imune a
essa política de enxugamento de
pessoal. Em 1992, por exemplo, o
Bradesco tinha 80 mil 572 empre-
gados, distribuídos pela sua pulve-

"Quase 60% das vagas do setor
têxtil em Minas foram destruídas nos

últimos anos em função de políticas de
governo e da globalização da

economia"

8	REVISTA DO LEGISLAI IV()



r

SITUAÇÃO DRAMÁTICA

rizada rede de agências. Hoje tem
20 mil pessoas a menos, mantendo
o mesmo perfil de banco popular. O
Itaú empregava 50 mil bancários
em 1991. No final de 1995, já havia
cortado 36 mil vagas, mantendo a
mesma eficiência.

O presidente do Sindicato dos
Bancários de Minas Gerais, Eder
Meio, traça um quadro dramático
para o segmento. Em 1995, foram
demitidos no Brasil perto de 60
mil bancários, sendo 4 mil em
Minas Gerais, 2 mil 500 só na
Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte. A automação de vários
dos procedimentos contábeis na
área bancaria foi a primeira res-
ponsável por esse encolhimento
do mercado de trabalho. As enti-
dades sindicais do setor estimam
que dos seus 800 mil filiados em
1987 hoje restam apenas 486 mil,
sendo 60 mil em Minas, com uma
redução de 314 mil postos de tra-
balho em nove anos. E a previsão
para este ano, segundo Eder Meio,
é de que as demissões no setor
continuem, atingindo pelo menos
15% da categoria.

Os bancos estatais também
estão contribuindo para engros-
sar essas estatísticas. Só em 1995,
o Banco do Brasil demitiu 16 mil
trabalhadores e não suspendeu
seus planos de enxugamento. Pro-
cedimento semelhante será ado-
tado também pela Caixa Econô-
mica Federal. A política de
privatização é outro vetor que in-
flui nesse braço do setor financei -
ro. Em Minas, o Credireal, que já
empregou 10 mil funcionários,
hoje, preparando-se para ser
privatizado, não tem mais do que
2 mil empregados. A sua venda
ainda não foi deflagrada, mas o
governo já anuncia a inclusão do
próprio Banco do Estado de Mi-
nas Gerais (Bemge) nesse progra-
ma, levando o sindicato a prever
novas demissões no setor.

A redução do mercado de tra-
balho pode ser entendida, em par-
te, como efeito da política de
globalização da economia e, mais
precisamente, como resultado dos
planos de atualização tecnológica
e de implantação dos programas
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de qualidade total. Ninguém dis-
corda disso, mas os sindicalistas
fazem questão de frisar que é a
política econômica do governo que
tem um peso maior na explicação
do agravamento desse fenômeno.

A política de juros altos e aper-

j

Trabalhador condena política
econômica do governo brasileiro
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to no crédito, desestimulando os
investimentos, é apontada como
causa fundamental desse proces-
so. E o comportamento da cons-
trução civil é termômetro eficien-
te que comprova essa tese. O pre-
sidente do Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria da Cons-
trução Civil em Minas, Osmir
Venuto da Silva, garante que es-
tão sendo homologados na enti-
dade perto de 150 rescisões
contratuais por dia. O setor, que
já empregou 152 mil trabalhado-
res na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, não tem hoje mais
do que 70 mil, e, destes, mais da
metade sem carteira assinada, o
que indica também uma queda na
qualidade dos postos mantidos.

Outra prova da deterioração
da qualidade do emprego é o nú-
mero de acidentes registrados no
setor. "Uma tarefa que emprega-
va perto de 100 trabalhadores não
mobiliza hoje mais do que 40, e
não em função de introdução de
novas tecnologias, mas da políti-
ca das empresas de cortar
pessoal a qualquer custo, au-
mentando assim a pressão
sobre os que ficam" - garan-
te o sindicalista, denuncian-
do que estão sendo regis-
trados perto de 100 aciden-
tes por dia. Em 1994,0 sindi-
cato foi notificado de nove
acidentes fatais no setor; em
1995 foram 19, e neste ano,
até o mês de abril, o número já era
de dez acidentes fatais. "Para não
perder o emprego - analisa Osmir
Venuto -' o trabalhador se sujeita
a fazer qualquer coisa, mesmo
arriscada."

E  medo sejustifica, pois quem
está na rua hoje tem muita difi-
culdade para voltar ao mercado.
A situação é a mesma em todos os
setores. A Pesquisa Emprego e
Desemprego (PED), coordenada
pela Fundação João Pinheiro e

pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), registrou em
março deste ano um total de 224
mil desempregados na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, o
que corresponde a 13,5% da popu-
lação economicamente ativa, que
já soma 1,6 milhão de trabalha-
dores.

Os setores do comércio e da
construção civil foram os que mais
demitiram no período analisado.
O comércio extinguiu 4 mil postos
de trabalho, e a construção civil,
outros 3 mil. As mulheres foram
as mais prejudicadas nesse pro-
cesso. Para elas, o índice de de-
semprego passou de 14,1% em
fevereiro para 15,4% em março.
Entre os homens, o crescimento
foi de 11,7% para 12,1%.

Os técnicos da Fundação João
Pinheiro e do Dieese, ao anunciar
os resultados da pesquisa mensal,
comentam que não há novidades
nesses números. Desde que a pes-
quisa começou a ser feita, em de-

"Para não perder o emprego,
o trabalhador se sujeita a fazer

qualquer coisa, arriscando mesmo
a sua própria vida"

Osmir Venuto da Silva

zembro de 1995, a taxa de desem-
prego vem aumentando grada-
tivamente. As causas são as mais
diversas, mas a pesquisa está reve-
lando uma nova variável.

O índice de desemprego está
sendo bastante influenciado tam-
bém pelo aumento do número de
pessoas que saíram recentemen-
te da inatividade, talvez em fun-
ção mesmo do agravamento da
crise. Com o número de desem-
pregados aumentando, outros

membros da família, que esta-
vam fora do mercado, começam a
procurar trabalho para ajudar na
manutenção da casa, pressionan-
do o índice de desemprego. As-
sim, a população economicamen-
te ativa da RMBH, que estava em
1 milhão 642 mil trabalhadores
emjaneiro deste ano, passou para
1 milhão 661 mil em março, com o
ingresso de mais 19 mil pessoas
em três meses.
Números sob controle - O mi-
nistro do Trabalho, Paulo de Tarso
Almeida Paiva, reconhece o pro-
blema, mas procura minimizar
sua dimensão, garantindo que não
há nenhuma evidência no hori-
zonte que insinue uma possível
explosão das taxas de desempre-
go. "Nada, nada no Brasil se com-
para com o que aconteceu na
Espanha ou na Argentina" - sen-
tencia ele. Na sua leitura, o pro-
blema brasileiro é estrutural. Vai
continuar, mas não vai extrapolar
muito as taxas atuais. Em entre-
vista ao jornal Hoje em Dia, o

ministro observava que,
desde o final dos anos 80, o
emprego industrial no País
vem caindo rapidamente.

De 1980 até 1989, ha-
viam sido adicionados cer-
ca de 3,5 milhões de postos
de trabalho. De 1989 até
1994 foram reduzidos 1,6
milhão de postos. E, para
ele, isso tem a ver com o

fortalecimento da atividade
terciária, que passou a exercer
peso maior no conjunto do empre-
go que a atividade industrial. Tem
a ver com o processo de tercei-
rização. Tem a ver ainda com a
inflexibilidade da relação de tra-
balho e com o aumento do custo de
contratação, principalmente pela
rigidez do arcabouço da Consti-
tuição de 1988. E mais, tem a ver
r' m a redução dos índices infla-

'nários e com o peso relativo dos
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custos reais. A indústria não tem
mais como utilizar a inflação para
encobrir sua ineficiência.
Leitura alternativa - No mais,
para o ministro, a "projeção ca-
tastrófica" é uma transferência
que os economistas de oposição
estão fazendo, já que não podem
mais exercitar seu pessimismo
com as taxas da inflação, contro-
ladas desde o início do Plano
Real. O diretor do Centro de
Estudos Sindicais e de Eco-
nomia do Trabalho da Uni-
versidade de Campinas, o
economista Jorge Eduardo
Mattoso, rebate a versão ofi-
cial. Ele defende, primeiro,
que o desemprego não pode
ser entendido como ine-
xorável e inevitável, e, de-
pois, que a raiz desse pro-
blema no Brasil está no mo-
delo econômico adotado nos
últimos anos, que não esti-
mularia o aumento da pro-
dução.

Ao anunciar o lançamen-
to de uma coletânea patroci-
nada pelo Centro, intitulada
"Crise e trabalho no Brasil:
modernidade ou volta ao
passado?", o economista
listou algumas das causas
que considera mais relevan-
tes para explicar o desem-
prego no País. A primeira
delas é o modelo de inserção
no mercado internacional,
que não prevê políticas de-
fensivas para o setor industrial,
agrícola, ou para o emprego. A
segunda causa é a ausência de
quaisquer mecanismos de
regulação da concorrência e do
mercado de trabalho. A terceira é
a política econômica do Plano
Real, que se constitui sobre duas
âncoras nocivas à produção e ao
emprego: a super-valorização do
câmbio, que reduz a compe-
titividade das empresasnacionais

no mercado internacional, e as ta-
xas de juros elevadas, que dificul-
tam a produção interna.

Sobre o modelo adotado pelo
Brasil para entrar no mercado
internacional, Jorge Eduardo
Mattoso diz que "é um equívoco
pensar que só há uma maneira de
se inserir nessa nova ordem eco-
nômica". Uma alternativa, segun-

Eder Me

do ele, é preservar minimamente
os interesses nacionais, opção que
passa ao largo do modelo brasilei-
ro. O Brasil está incorporando, na
sua visão, uma forma que acen-
tua a concorrência, provocando a
substituição da ética da solida-
riedade pela ética da eficiência.

Nesse contexto, se não se
criam mecanismos de regulação
coletiva, os indivíduos priorizam
a busca de saídas particulares,

negando-se a participar de for-
mas mais socializadas e demo-
cráticas. Do ponto de vista das
empresas, acontece a mesma coi-
sa. Buscam só cortes de custos de
mão-de-obra. Para Mattoso, o ar-
gumento de que os custos traba-
lhistas no Brasil são muito altos e
desestimulam a manutenção e a
geração de empregos, usado por

alguns empresários e pelo
próprio governo para justi-
ficar esta tendência, é uma
falácia.

A leitura dos economis-
tas que assinam os 12 arti-
gos da coletânea, publicada
pela Editora Scritta, é de
que o mercado de trabalho
brasileiro é um dos mais fle-
xíveis do mundo. Isso é com-
provado pelas elevadas ta-
xas de rotatividade e pelo
extraordinário leque sala-

.	rial, ou seja, a diferença en-
-'	tre os maiores e os menores

salários. Alem disso, mui-
tos dos instrumentos legais
que protegem o emprego em
vários países, simplesmen-
te não existem aqui.

Mesmo tomando o custo
total de um trabalhador bra-
sileiro - salário, encargos
sociais e salário indireto -,
o economista calcula que,

lo	comparado a outros países,
isso representa para as em-
presas metade do que elas
teriam de pagar se estives-

sem em Taiwan ou na Coréia, e
muitas vezes menos do que se
atuassem no Japão, nos EUA ou
na Alemanha. Ainda que fosse
diferente, Mattoso garante que a
experiência internacional já mos-
trou que iniciativas que tornam
mais precárias as relações de tra-
balho, como o governo propõe ago-
ra, não têm efeito prático nem
impacto positivo sobre a geração
de novos empregos.

.1

"Os R$ 16 bilhões que o governo
utilizou para socorrer os banqueiros

dariam para assentar mais de 5
milhões de famílias"
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A voz dos desempregados -
Os trabalhadores afinaram um
discurso que bate na mesma te-
cla, quando questionados sobre
as possíveis soluções para ame-
nizar esse quadro. O Pró-Em-
prego, lançado recentemente
pelo governo federal, com a pro-
messa de gerar 3 milhões de
novas vagas até 1998 e a reci-
clagem de mais de 1,5 milhão de
trabalhadores, é bem recebido,
porque é melhor do que nada.
Mas todos criticam e concordam
que o programa é insuficiente
para resolver o problema.

"Precisamos de políticas mais
consistentes, como a reforma
agrária" - defende o presidente
do Sindicato da Construção Civil,
Osmir Venuto da Silva, apoiado
pelas demais lideranças dos tra-
balhadores. "Os R$ 16 bilhões
que o governo utilizou recente-
mente para socorrer os banquei-
ros dariam para assentar mais
de 5 milhões de famílias" - ga-
rante o presidente do Sindicato
dos Bancários, Eder Melo, argu-
mentando que essa medida te-
ria a vantagem ainda de abrir
novas vagas de trabalho e redu-
zir o índice de violência nos gran-
des centros urbanos.

O coordenador político do Sin-
dicato dos Metalúrgicos, Geraldo
Valgas, vai além, defendendo a
combinação de um programa de
reforma agrária com um de habi-
tação popular, duas medidas que,
além do forte impacto positivo
sobre o emprego, demonstrariam
o interesse do governo pela solu-
ção de dois problemas crônicos do
País: terra e moradia.

Os especialistas em empre-
go, reunidos recentemente em
Belo Horizonte, no seminário
"Emprego - o grande desafio do
século XXI", promovido pela As-
sociação Mineira de Recursos
Humanos, listaram mais algu-

mas providências que conside-
ram imprescindíveis para, ao
menos, reduzir a gravidade des-
se quadro. Superando suas di-
vergências, empresá-rios, sindi-
calistas e estudiosos prio-
rizaram cinco medidas: estímu-
lo à agroindústria, que tem po-
tencial para criar de 400 mil a
800 mil empregos no médio pra-
zo; investimentos nos setores in-
tensivos de mão-de-obra, como
construção civil e micro e peque-
nas empresas; redução do chama-
do "Custo Brasil", com a deso-
neração tributária das atividades
produtivas e mais investimentos
na infra-estrutura; redução das
taxas de juros para estimular o
capital produtivo; e gastos com
qualificação de pessoal.
Solução exigirá criatividade -
Tudo o que puder ser feito é bem-
vindo, mas está claro que qual-
quer coisa que seja feita não con-
seguirá mudar, significativamen-
te, uma tendência que está dese-
nhada para um futuro já quase
presente. A era dos empregos lon-
ga-vida chegou ao fim. Do chão da
fábrica até os postos mais altos,
ocupados por executivos mi-
lionários, o trabalhador terá de se
adaptar ao novo perfil do funcio-
nário exemplar, traçado pelas em-
presas.

Esse super-homem não pode
se deixar acomodar nem investir
exageradamente na especializa-
ção. Tem de saber um pouco de
tudo e ser capaz de assimilar ra-
pidamente as novidades que che-
gam incessantemente ao merca-
do. Tem de ser participativo,
assertivo e engajado nos objeti-
vos da empresa. Pois, nesta era, o
emprego está sendo substituído
pela "empregabilidade", ou seja,
o conjunto de competências e ha-
bilidades capaz de manter um
profissional de: itO ou fora do mer-
cado.

A consultora e diretora da Fun-
dação Dom Cabral, Betânia
Tanure de Barros observa que
essa tendência, somada a outros
problemas da economia mundial,
tem provocado o crescimento do
desemprego, levando muitos paí-
ses a controlar o ritmo das mu-
danças, através de políticas pro-
tecionistas. No Japão, por exem-
plo, a tarefa do ascensorista é
mantida apenas para preservar
empregos, pois tecnologicamente
é uma função já superada. Mas
todos apostam que essa mudança
é inevitável e, por isso, estão mo-
bilizados na busca de novos ca-
minhos.

Betânia Tanure observa que,
mesmo que os países concordas-
sem com uma nova ordem econô-
mica, priorizando a geração de
novas vagas no mercado de traba-
lho, ainda assim o desemprego
permaneceria como uma ameaça,
exigindo soluções mais criativas.
"Existe um problema que é mate-
mático" - afirma a consultora.
Nos próximos 30 anos, a popula-
ção mundial deverá chegar a 10,5
bilhões de habitantes. "Destes -
projeta Betânia Tanure -' 6,3 bi-
lhões vão estar em faixas etárias
economicamente mobilizáveis. Ou
seja, vamos mais que dobrar o
número de empregados, hoje cal-
culado em 2,6 bilhões."

A geração de um emprego pro-
dutivo, ainda segundo a consulto-
ra, requer investimentos em tor-
no de US$ 50 mil, o que significa
que, nos próximos 30 anos, o mun-
do terá de investir nesse campo
US$ 185 trilhões. Isso é o mesmo
que dizer que o PIB estará au-
mentando 24% só para investi-
mento. "Uma cifra que não é facil-
mente alcançável" - arremata ela,
ensejando que a solução do pro-
blema exigirá mais fosfato e ima-
ginação do que supõem as vãs
teorias econômicas.
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ESTUDO

A redução das oportunidades de trabalho nas cidades pode ter
induzido o retorno ao campo de um expressivo contingente de traba-
lhadores, que se reintegraram à produção agrícola, depois de um longo
período marcado pelo êxodo do campo para as grandes cidades

AGMCULTURA ABRE VAGAS
Teodulo Augusto Campelo de Vasconcelos
Economista, professor assistente do Departamento de Economia da Universidade Federal de

Uberlândia e doutorando em Economia pelo IE/Unicamp

Ate
configuração do
mundo do trabalho
oriunda do pós-guer-
ra encontra-se, des-
de o início da década
de 70, em permanen-

 estado de crise.
O entendimento

da crise pela qual passam as eco-
nomias industriais avançadas e
seus reflexos nas economias semi-
industrializadas, ou de capitalis-
mo tardio, que na verdade se tra-
duzem em formas particulares de
sua manifestação nesses espaços,
não pode se dar sem uma descri-
ção, ainda que sumária, da arti-
culação entre o processo de acu-
mulação de capital nesse período,
e a organização do mundo do tra-
balho que ela conforma e que lhe
dá suporte.

A organização do mundo de
trabalho do pós-guerra estru-
turou-se a partir do que ficou co-
nhecido como paradigma fordista
de produção, tendo como núcleo
as propostas elaboradas por
Keynes para a criação de apara-
tos de segurança social para os
assalariados da indústria moder-
na, visando adaptar a norma sa-
larial aos mecanismos de produ-
ção de massa.

O novo modo de acumulação
engendrado pela segunda revolu-
ção industrial pressupunha não
apenas novas formas de produ-
ção, mas também de consumo,
uma vez que ocasionou uma pro-
funda substituição da produção
doméstica dos meios de reprodu-
ção da força de trabalho pela pro-
dução mercantil. E por isso que,
concomitantemente, o fordismo
propiciou o surgimento de um con-
junto de normas implícitas e de
regras institucionais no que se
refere à relação salarial, à concor-
rência entre os capitais, etc., com
o objetivo de ajustar os comporta-
mentos contraditórios dos agen-
tes econômicos aos princípios co-
letivos do novo regime de acumu-
lação'.

Diante da incapacidade de
os ajustes concorrenciais promo-
verem a regulação entre capital e
trabalho, dada a capacidade que
os sindicatos adquiriram de in-
terferir nesse processo, Keynes
propôs uma "política do traba-
lho", a ser assumida pelo Estado,
através da qual este se encarre-
garia, pelo menos, de parte subs-
tantiva da reprodução global da
força de trabalho.

As ações do Estado na ges-

tão da força de trabalho deveri-
am, no âmbito dessa proposta,
atingir três objetivos principais':

1. estabelecer um marcoju-
rídico-legal, consistente em um
conjunto de regras e normas so-
bre a duração da jornada de tra-
balho, horas extraordinárias, tra-
balho infantil, salário, etc.;

2. instaurar todo um siste-
ma de salários indiretos, tais como
pensões, auxílio-doença, aposen-
tadoria, etc., visando repartir os
benefícios concernentes às condi-
ções mercantis e não mercantis
da reprodução da força de traba-
lho, a fim de assegurar, em base
duradoura, a existência de mão-
de-obra barata da qual necessita
a grande indústria;

3. reestruturar a assistên-
cia aos desempregados e aciden-
tados, concebida não mais como
um sistema de ajuda aos mais
necessitados, mas como um meio
de incorporação e controle da for-
ça de trabalho, a fim de mantê-la
"na reserva" para a produção.
Paralelamente, o Estado procu-
rou vincular a gestão da força de
trabalho às modalidades de acu-
mulação de capital, introduzindo
a negociação coletiva entre em-
presários e trabalhadores e
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condicionando o aumento do ní-
vel de salário ao aumento da pro-
dutividade.

Esse modelo, entretanto,
não se desenvolveu da mesma for-
ma em todos os lugares, expres-
sando as particularidades de
efetivação do capital em sua bus-
ca de valorização, sendo condi-
cionado pelo tipo de organização
sindical, de cultura política, en-
fim, pelas especificidades históri-
cas do desenvolvimento do ca-
pitalismo em cada espaço na-
cional.

Esse sistema funcionou ra-
zoavelmente bem até o final da
década de 60: o sistema de prote-
ção social e o repasse dos ganhos
de produtividade permitiu o au-
mento da renda dos assalariados.
Criou-se um círculo virtuoso en-
tre a generalização do processo
de produção em massa, intenso
processo de urbanização e
metropolização, aumento do mer-
cado, via modificação dos padrões
de consumo das classes assala-
riadas e médias, propiciado pelo
contínuo aumento do salário real
que a elevação da produtividade
ocasionava, permitindo um cres-
cimento sem precedentes na his-
tória do capitalismo.

No entanto, pode-se dizer
que o período de 1965 a 1973
tornou cada vez mais evidente a
incapacidade, tanto do fordismo
como do keynesianismo, de con-
tra-arrestar as contradições do
capitalismo. A generalização do
padrão de produção norte-ameri-
cano em novos ambientes, onde o
contrato social com o trabalho era
fracamente respeitado ou
inexistente, paulatinamente co-
meçou a pôr em xeque a compe-
titividade das economias capita-
listas maduras, em particular a
dos Estados Unidos. A internacio-
nalização da produção e do capi-
tal financeiro instabilizou os pre-
ços básicos da economia mundial

e minou de maneira progressiva a
capacidade de regulagem, por
parte do Estado, dos espaços eco-
nômicos nacionais.

Os fatores supramen-
cionados, em conjunto com a cres-
cente introdução da microele-
trônica no processo de produção e
de novas formas organizacionais
e gerenciais em seu interior, pro-
vocaram, em importantes setores
da economia, a substituição da
prevalência das economias de es-
cala pelas economias de escopo ou
de flexibilidade. Esse processo
também ocasionou, principalmen-
te nas economias industriais
avançadas, a reestruturação e/ou
sucateamento puro e simples de
setores intensivos em energia e
recursos naturais, que progressi-
vamente são empurrados para as
economias periféricas ou de capi-
talismo tardio.

Os efeitos dessas mudanças
têm sido dramáticos na organiza-
ção do mundo do trabalho. Assis-
te-se, de um lado, a profundas
modificações na materialidade da
classe operária tradicional', à di-
minuição da geração do valor agre-
gado pelo trabalho vivo, à desin-
tegração vertical do processo pro-
dutivo pela terceirização e por
novas formas de cooperação entre
empresas, bem como ao surgi-
mento de novos focos de conflitos
sociais, à separação cada vez
maior entre sociedade formal e
informal, ao redirecionamento dos
fluxos migratórios e à supercon-
centração da renda socialmente
gerada 4.

A agudização do processo
de internacionalização do capi-
tal, por outro lado, produz a redu-
ção das barreiras tarifárias e não-
tarifárias entre os países, confi-
gurando uma nova realidade
mundial propícia ao surgimento
de novos atores sociais, como
entidades públicas não-estatais
e/ou não-governamentais, bem

como novas formas de dominação
política e cultura15.

Para os objetivos deste tra-
balho, alguns desses aspectos do
processo de acumulação de capi-
tal do pós-guerra até mais ou
menos meados da década de 80
são fundamentais. No que se refe-
re à estrutura do emprego nos
principais países capitalistas
avançados da OCDE, observamos
a perda continuada da participa-
ção da população empregada na
agricultura no emprego total em
todo esse período. A participação
do emprego na indústria se man-
tém relativamente estável, com
pequenas variações para mais ou
menos em alguns países, embora
no conjunto tenha apresentado
um ligeiro crescimento até 1973.
A partir daí declina em todos eles.
A participação do emprego nos
serviços como percentagem do
emprego total cresce continua-
mente em todo o período, ultra-
passando a casa dos 50% para o
conjunto a partir de 1973.

Em paralelo com o movi-
mento acima descrito, assistimos
a um intenso processo de urbani-
zação e metropolização, como re-
sultado do fluxo de migração do
campo para as cidades, o chama-
do êxodo rural, bem como das
cidades pequenas e médias para
as grandes. No plano mundial,
assistimos, como regra geral, a
um intenso fluxo migratório dos
países mais pobres para os mais
ricos, merecendo realce os fluxos
no sentido sul-norte.

Os dois processos foram so-
lidários com a generalização do
processo de produção fordista, por
permitirem a geração de econo-
mias de aglomeração necessárias
à produção em massa, baseadas
em grandes economias de escala
que, por um lado, propiciaram as
mudanças requeridas nos padrões
de c"isumo e, por outro, o aumen-
to dc nercado para uma produção
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crescente de produtos padroni-
zados.

Na medida em que esse
modelo entra em crise, a indús-
tria perde, de forma crescente, a
participação relativa na geração
do emprego total, bem como na
composição do produto, fato que
ficou conhecido como desin-
dustrializ ação dos países centrais,
como resultado do profundo pro-
cesso de reestruturação indus-
trial implementado com maior
vigor após o segundo choque do
petróleo e dos juros no final dos
anos 70. No entanto, começa a
ganhar visibilidade, nesse mes-
mo período, o intenso processo de
industrialização de algumas
áreas do Terceiro Mundo, princi-
palmente na Ásia e América Lati-
na, onde os NICS completam sua
malha industrial com base no
padrão tecnológico da Segunda
Revolução Industrial.

No Brasil, esse processo
desenvolveu-se com o aprofun-
damento das contradições ima-
nentes ao capital, imprimindo-
lhe um caráter marcadamente
desequilibrado, tendo como resul-
tado uma rápida concentração
das atividades urbano-indus-
triais estratégicas em determina-
das cidades' e regiões, gerando
uma pronunciada assimetria en-
tre a distribuição da população e
a das atividades econômicas ur-
banas mais desenvolvidas. Essa
assimetria é, em grande parte, a
responsável por certos aspectos
da má qualidade de vida urbana
no País, tais como subemprego e
emprego em setores de baixa pro-
dutividade, para não falar da pura
e simples exclusão social.

Para visualizarmos a con-
formação desse processo, passe-
mos para a análise da distribui-
ção da população economicamen-
te ativa (de 10 anos ou mais) pelos
grandes setores de atividade e
dos novos empregos criados de

1950 até 1980. Como sabemos, o
crescimento econômico brasileiro
no pós-guerra foi liderado pelo
setor industrial, especialmente
naqueles ramos cujos vínculos
com o exterior eram mais inten-
sos.

Os dados dos censos demo-
gráficos nos mostram as profun-
das transformações da equação
demográfica campo/cidade, com a
contínua perda da participação
da PEA agrícola na PEA total,
que cai de 60% em 1950 para 30%
em 1980. A participação da PEA
industrial sobe de 14% para 24%,
e a do terciário, de 26% para 46%,
nesse mesmo período. Como re-
sultado, o setor primário teve o
mais fraco desempenho no que se
refere à criação de novos empre-
gos, contribuindo com apenas 11%
do total, enquanto as contri-
buições da indústria e do terciá-
rio foram, respectivamente, de
31% e 58% do total, entre 1950 e
1980.

A análise dos dados dispo-
níveis desse período nos per-
mite chegar às seguintes con-
clusões7:

1. Ao longo do período me-
lhorou a capacidade dinâmica do
setor secundário de criar novos
empregos;

2. O desempenho do terciá-
rio foi melhor no segmento
institucionalizado do que no cha-
mado "marginal";

3. Com referência ao terciá-
rio, deve-se destacar o papel do
subsetor Atividades Sociais e
Administração Pública, que mais
do que dobrou sua participação
na PEA total, passando de 5,3%
em 1950 para 11,1% em 1980;

4. A contribuição da Cons-
trução Civil foi de extrema impor-
tância, sendo responsável por
quase 10% do total de novos em-
pregos criados no período, com
forte concentração, em termos
relativos, na década de 60.

Desse processo todo emer-
giu uma estrutura ocupacional
significativamente mais comple-
xa, moderna e diferenciada, além
de marcada por altas taxas de
mobilidade, tanto social como es-
pacial. Gestou-se uma estrutura
de grupos e classes sociais anco-
radas numa economia de merca-
do integrada nacionalmente, em
função do aprofundamento e da
ampliação das relações capitalis-
tas de produção, tanto no campo
como no meio urbano.

Os anos 80 são marcados
pela difusão dos efeitos da crise
da década anterior na estrutura
econômica brasileira. O ajuste
recessivo de 1979/83, visando
adaptar o País à mudança da si-
tuação de recebedor para expor-
tador líquido de capitais, teve um
profundo impacto desagregador
sobre o mercado de trabalho.
O emprego industrial reduziu-se
em quase 18%, nesse período, na
Região Metropolitana da Grande
São Paulo, emergindo pela pri-
meira vez o desemprego aberto
como grave problema econômico
nacional. Por outro lado, a políti-
ca de ajuste recessivo frente a
constrangimentos externos apre-
senta também efeitos deletérios
para os salários, tanto pela per-
manência da inflação elevada
como pela utilização dos mecanis-
mos (como reajustes salariais
abaixo da inflação passada) que
viabilizem a melhoria da relação
câmbio/salário, indispensável
para melhorar as condições de
competitividade externa do País.

Os efeitos perversos da polí-
tica recessiva sobre o nível de
emprego atingem seu auge nos
quatro primeiros meses do ano de
1984, aumentando a partir daí,
com exceção do mês de dezembro
desse mesmo ano.

Os dados da RAIS e da
"4923" nos revelam que já em
julho de 1986 havia sido recupe-
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rado o nível de emprego formal de
dezembro de 1980 na Região Me-
tropolitana de São Paulo. A recu-
peração do mercado de trabalho
em 1985 e 1986 deu-se através de
maior utilização da capacidade
ociosa, surpreendendo a maioria
dos analistas da época por repor
em dois anos os empregos
destruídos pela crise.

O sucesso inicial do Plano
Cruzado, que em seus primeiros
meses de vigência conseguiu der-
rubar a inflação e detonar um
vigoroso processo de recuperação
econômica, teve forte impacto
positivo sobre o mercado de tra-
balho. No entanto, acreditamos
que nesse momento foi posto o
"ovo da serpente" para a classe
trabalhadora. Ao conclamar os
trabalhadores para assumir a
guarda do congelamento de pre-
ços - os "fiscais do Sarney" -,
acima dos partidos políticos e con-
tra as organizações sindicais (que
tinham assumido o combate ao
plano por considerá-lo, equivoca-
damente, pelo menos para os pri-
meiros meses, como causador de
perdas no salário real dos traba-
lhadores)", o governo desencadeou
uma profunda crise de represen-
tação, manifesta no fracasso da
greve geral convocada pelas cen-
trais sindicais para combater o
suposto "arrocho" provocado pelo
plano.

A euforia provocada pela
queda dos preços, aliada à
desinflação dos contratos a prazo
e ao abono de 8% concedido para
o salário mínimo, provocaram um
boom de consumo, que, apesar de
favorável ao emprego e à recupe-
ração real do salário mínimo, con-
duziu rapidamente ao esgotamen-
to dos estoques e tornou patente a
insustentabilidade do congela-
mento de preços na ponta do con-
sumo em condições de pro-
fundo desali timento de preços
relativos que a inflação acele-

rada tinha provocado.
O resultado, todos sabemos,

foi a cobrança de ágio ou o puro e
simples desabastecimento. A re-
lutância em proceder a ajustes no
plano, antes das eleições de no-
vembro, acabou por exarcerbar
suas inconsistências micro e
macroeconômicas, recolocando a
economia brasileira na rota da
aceleração inflacionária, não
obstante o derradeiro e inócuo
esforço de ajustamento represen-
tado pelo Plano Cruzado II.

O restante da década é mar-
cado pela implementação de mais
dois planos de estabilização, de
conteúdo cada vez mais ortodoxo,
cuja aplicação e posterior fracas-
so ocasionaram perdas substan-
ciais aos trabalhadores, nota-
damente os do setor público.

Pelo acima exposto, a eco-
nomia brasileira entra na década
de 90 no limiar da hiperinflação,
com as organizações sindicais
desestruturadas, tanto pela crise
de representação como pela pro-
funda reestruturação produtiva e
organizacional adotada pelos
principais segmentos industriais,
para fazer frente à persistente
política de juros altos e ao proces-
so de globalização com regio-
nalização em curso no mundo, do
qual o acordo Brasil—Argentina
foi a primeira ação efetiva regio-
nal, no sentido de uma inserção
minimamente não-passiva nessa
nova ordem internacional.

A transição para o novo go-
verno eleito em 1989, num con-
texto de confronto entre dois pro-
jetos, o democrático popular e o de
integração competitiva no merca-
do mundial, vencido por este últi-
mo, não diminuiu as tendências
hiperinflacionárias da economia
brasileira, exarcebadas pelo fra-
casso dos sucessivos planos de
estabilização.

No final do mês que antece-
deu a posse do novo presidente da

República, a taxa de inflação che-
gou a 83%, sinalizando para o
colapso do sistema de preços, mes-
mo que se desconte a esquizofrenia
defensiva dos agentes econômi-
cos, dado o ambiente de incerteza
radical difundido em todos os po-
ros do sistema econômico.

O choque implantado na
economia, confiscando o equiva-
lente a um terço do produto em
ativos financeiros e monetários,
provocou uma crise de liquidez
inédita em toda história republi-
cana. Seus efeitos na economia e,
em particular, no mercado de tra-
balho foram devastadores. Esses
efeitos foram amplificados pela
política econômica adotada para
ajustar o País ao processo de
globalização, a saber, abertura
comercial e início de um amplo
processo de desregulamentação,
privatização e diminuição do ta-
manho do Estado na economia.

Em conseqüência, não ape-
nas o mercado de trabalho, mas a
própria organização do mundo do
trabalho, já profundamente
enfraquecida pela crise prolonga-
da do período anterior, sofreram
um novo impacto combinado da
reestruturação industrial e
organizacional, da maior exposi-
ção da economia à concorrência
internacional, da indefinição
institucional oriunda da não-re-
gulamentação de diversos dispo-
sitivos da Ordem Econômica e
Social da Constituição de 1988,
deteriorando ainda mais suas con-
dições de funcionamento.

O fracasso do Plano Colior
II, para conter o recrudescimento
do processo inflacionário, e a cres-
cente "politização" das ações do
governo, em decorrência da cres-
cente contestação de sua autori-
dade, até o impeachment do pre-
sidente, introduziram um novo
efeito depressivo sobre o mercado
de trabalho, cristalizando perdas
anteriores.
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A continuidade, em maior
ou menor grau, da política econô-
mica, segundo os ditames do Con-
senso de Washington, - a política
neoliberal -, gerou um conjunto
de transformações que podem ser
aferidas através da análise dos
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAJJ),
recentemente divulgados pelo
IBGE, referentes ao ano de 1993.

Alguns resultados dessa
pesquisa são surpreendente s9.
A PNAD de 1990 registrava
62,101 milhões de pessoas ocupa-
das, das quais 14,181 milhões na
agricultura. Em 1993, o total das
pessoas ocupadas ascendeu a
66,570 milhões, das quais 18,254
milhões na agricultura. Isso sig-
nificou, em três anos, o incremen-
to de 4,469 milhões de pessoas ao
total de ocupados, dos quais 4,073
milhões na agricultura, ou seja,
mais de 91% das pessoas que se
incorporaram à força de trabalho
ocupada nesse triênio encontra-
ram abrigo na agricultura.

A pesquisa revela também
que os setores mais afetados quan-
to à ocupação foram: a indústria
de transformação, onde ocorreu a
perda de 872 mil postos de traba-
lho (diminuição de 9,3%); ativida-
des com predomínio do setor fi-
nanceiro, com destruição de 327
mil postos de trabalho (diminui-
ção de 19,1%), e transportes e
comunicações, com a eliminação
de 156 mil postos de trabalho (que-
da de 6,4%). Essa redução drásti-
ca das oportunidades de trabalho
nas cidades pode ter induzido esse
contingente expressivo de traba-
lhadores a retornar ao campo, rein-
tegrando-se à produção agrícola.

Os dados da pesquisa apon-
tam também que o número de
ocupados não-remunerados pas-
sou de 4,980 milhões em 1990
para 6,972 milhões em 1993, ou
seja, um aumento de 40%. Isso
indica que é provável que grande

parte desses 2 milhões de novos
ocupados não-remunerados seja
composto de pessoas que perde-
ram seu emprego nas cidades. Se
considerarmos que em 1990 esta-
vam ocupados na agricultura
79,1% dos não-remunerados e que
nesse período o número de assa-
lariados agrícolas caiu de 5,236
milhões para 4,935 milhões,
depreende-se que perto da meta-
de dos trabalhadores que
retornaram ao campo o fizeram
na condição de não-remunerados,
ou seja, na pequena agricultura
familiar'0.

Em Uberlân-
dia, a estrutura do
emprego formal,

TABELAI

Participação relativa do emprego nos setores
primário, secundário e terciário na economia

formal de Uberlândia, 1992 - 1995

Anos Primá-	Secun- Terciá-
rio	dário	rio

1992	5,16	19,27	75,57
1993	6,04	19,95	68,41
1994	6,15	23,60	71,56
1995	6,40	23,47	74,42

FONTE:
Ministério do Trabalho
- Estoque Rais -Tabulações CEPES/UFU

De maneira similar, os da-
dos da tabela II nos mostram o
crescimento do emprego formal
em Uberlândia nos três setores,
entre 1992 e 1995, tomando como
base o ano de 1990. Observa-se
que o setor primário apresenta
o melhor desempenho, com cres-
cimento de 24,19%, ligeiramen-
te superior ao crescimento do
secundário, que ficou em 21,78%.
Nota destoante foi o compor-
tamento do terciário, que teve
um decréscimo de 1,4% no esto-
que de empregados nesse pe-
ríodo.

TABELA II

A um mais baixo nível de
agregação, os dados revelam que
os piores desempenhos do setor
terciário foram localizados nos
subsetores de Comércio e Admi-
nistração Imobiliária (-40,8%),
Instituições de Crédito (-13,2) e
Serviços de Alojamento (-3,5%), e
os melhores resultados ocorre-
ram nos subsetores de Ensino
(+56%), Comércio Atacadista
(+36,2%) e Varejista (+27,9%). Da
mesma maneira, no setor secun-
dário, os melhores desempenhos
na geração de empregos estive-
ram a cargo dos subsetores da
Indústria de Material Elétrico
(+214,3%), Indústria de Material
de Transportes (+90,6%), Indús-
tria de Madeira e Mobiliário
(+49,5%), Indústria de Papel
(+49,4), Indústria Têxtil (+44,6%)

para o período de	Crescimento do emprego nos setores
primario, secundário e terciario na economia1992 a 1995, apre-	normal de Uberlândia, 1992 - 1995 (1992 = 100)

sentou a composição
apresentada na ta- Setores	1992	1993	1994	1995

bela I.	 Primário	100	117,10	119,35	124,19
Observa-se,	Secundário	100	103,52	122,47	121,78

em primeiro lugar, a Terciário

elevadíssima partici- Total
pação dos trabalha-
dores formais em- FONTE:

-pregados no tercia- Ministério do

rio, proporção bem
maior do que a da média nacional.
Em segundo lugar, o crescimento
da indústria nos três primeiros
anos e decréscimo em 1995. Em
terceiro, o sistemático aumento
do emprego formal no setor pri-
mário.

100	90,58	94,73	98,60

100	94,43	101,32	104,37

I'rabalho - Estoque Rais - Tabulações CEPESIUFU.
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e Indústria Metalúrgica (+40,3%).
No primário, o desempenho de
seus dois subsetores foi o seguin-
te: Agricultura e Silvicultura
(+22,3%) e Extração Mineral
(+75%).

As conclusões a que se pode
chegar são as seguintes:

1.Para o Brasil, o movimen-
to anteriormente descrito retrata
a degradação do mercado de tra-
balho urbano, onde a lógica da
acumulação de capital, sob a égide
do fordismo, implica a diminuição
do papel da agricultura na econo-
mia e, portanto, na geração de
empregos. A volta ao campo no
início dos anos 90, principalmente
para a agricultura familiar, pare-
ce captar os efeitos da crise que
atingiu a indústria, tanto pelo
processo de globalização (sob a
égide da acumulação flexível),
como pelo privilégio dado pela
política macroeconômica à esta-
bilização da economia, via
recessão;

2.Para Uberlândia, a conso-
lidação desse processo ainda não
está clara. No entanto, conside-
rando-se o reduzido peso do setor
primário nas atividades econômi-
cas do município, não deixa de ser
surpreendente o desempenho re-
velado pelo setor, merecendo pes-
quisa mais acurada sobre até que
ponto já estão presentes as ten-
dências de volta ao campo, detec-
tadas para a economia brasileira.

NOTAS

1.Ver a respeito: Harvey, D.:
Condição Pós-Moderna. São
Paulo: Edições Loyola, 1992,
5 Edição, especialmente na
Parte II.

2.Esses três objetivos do Esta-
do planejador foram enun-
ciados por Benjamim Coriat
em seu livro El Tailer y ei
Cronómetro. Madrid: Siglo

Veintiuno, 1982, conforme
Leite, M. de Paula: O Futu-
ro do Trabalho: Novas
Tecnologias e Subjetivida-
de Operária. São Paulo:
Scritta, 1994, págs. 76 e 77.

3.Expressa na queda do índi-
ce de sindicalização dos
trabalhadores da indústria
e, de um modo geral, na
quebra de identidade en-
tre importantes contingen-
tes da classe trabalhadora
e os partidos de extração
operária.

4. Genro, Tarso: "O Novo Es-
paço Público". Folha de S.
Paulo, Caderno Mais!, 5.3,
9 de junho de 1996.

5.Genro, Tarso: Oh. Cit.

6. Harvey, D.: Oh. Cit., pág.
149.

7.Ver Faria, Vilmar: "Mudan-
ças na composição do em-
prego e na estrutura das
ocupações", em Bacha, E.
& Klein, H. S. (Orgs): A
Transição Incompleta Bra-
sil desde 1945. Rio de Ja-
neiro: Paz e Terra, 1986,
págs. 73 a 109.

S. Contudo, o Plano cristali-
zou umajá perversa distri-
buição funcional da renda.

9. Esta análise está baseada
em Singer, Paul: "Dimen-
sões da Crise Econômica.",
em Folha de S. Paulo. Ca-
derno Dinheiro, pág. 2.2., 6
de junho de 1996.

10.Estes dados precisam ser
analisados com maior
acuidade, pois se não se
tratar de problemas de

caráter metodológico na
classificação dos dados
coletados pela pesquisa,
estaremos nos defrontan-
do com uma reversão his-
tórica no movimento da
população, cujo único e
dramático precedente
hodierno, ocorreu no
Camboda sob o regime de
terror de Pol Pot.
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José Artur dos Santos
Ferreira
Coordenador da Pesquisa de Emprego
Desemprego na Região Metropolitana c
Belo Horizonte pelo Dieese

1 »

OPINIÃO

UM MODELO ALTERNATIVO
DE PRODUÇÃO DE DADOS

O Dieese iniciou, nos anos oitenta, uma pesquisa de emprego e desemprego,
aplicada nas principais capitais do País, adotando uma nova metodologia
na apuração dos dados, que respeita as especificidades da realidade
brasileira e permite comparações com resultados de outros países

"A interpretação do
fenômeno do

desemprego depende
da resposta ao que

se entende por
desemprego, que

metodologia
empregar e como a

sociedade deve gerir
a produção dessas

estatísticas."

N

os últimos meses, governo,
parlamentares, entidades
empresariais e de traba-
lhadores e estudiosos têm

debatido o crescimento das taxas de
desemprego. Nas regiões metropo-
litanas, segundo a Pesquisa de Em-
prego e Desemprego (PED), a taxa
de desemprego total atingiu, em
março último, 15% da População
Economicamente Ativa (PEA) em
São Paulo, 13,5% em Curitiba e Belo
Horizonte, 13,2% em Porto Alegre e
17,2% no Distrito Federal. O núme-
ro de desempregados foi, então, es-

timado em 1.933 mil pessoas no
conjunto desses aglomerados urba-
nos (224 mil na RMBH). Em março
de 1995, quando a PED ainda não
havia sido implantada nos 20 muni-
cípios da Grande BH, os desempre-
gados somavam 1.439 mil nas de-

mais áreas metropolitanas citadas.
Com freqüência, discutem-se as

razões que levam à ampliação do
contingente de desempregados ou
da proporção de indivíduos em situ-
ação de desemprego, em relação ao
total de pessoas economicamente
ativas (a taxa de desemprego total).
Os diagnósticos, em geral, diver-
gem em função da maior ou menor
importância que se confere à
retração do nível de atividade eco-
nômica (e aos efeitos das políticas
fiscal, monetária e cambial sobre a
mesma) e aos impactos da difusão

das inovações organi-
zacionais e tecnológicas nas
empresas (que também são
condicionadas pelas políticas
públicas, como as de comér-

iecio exterior e industrial). A
te	modernização produtiva,

como se sabe, eleva a produ-
tividade do trabalho, poden-
do ter efeitos líquidos negati-
vos sobre o nível de emprego.

Todavia, a interpretação do fenô-
meno do desemprego depende da res-
posta a algumas questões: o que se
entende por desemprego, que
metodologia empregar para mensurá-
lo e como a sociedade deve gerir a
produção dessas estatísticas.
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No início dos anos 80, o Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) tomou para si essas inda-
gações, quando realizou a Pesqui-
sa de Padrão de Vida e Emprego
na Região Metropolitana de São
Paulo (PPVE/RMSP— 1981/1983).
Desde então, ocupa-se do tema,
motivado tanto pela insuficiência
das estatísticas oficiais ( ' ) , quando
pela necessidade de consolidar um
modelo alternativo de produção de
dados socioeconômicos envolven-
do as instituições públicas e as
entidades da sociedade civil.

Essa iniciativa deu origem, a
partir de um convênio com a Fun-
dação Sistema Estadual de Análi-
se de Dados (Seade), do governo de
São Paulo, à Pesquisa de Emprego
e Desemprego (PED), cuja primei-
ra divulgação mensal de resulta-
dos para a RMSP remonta a de-
zembro de 1984. Posteriormente,
a PED foi implantada em outras
regiões metropolitanas, através de
convênios entre o Dieese e a Fun-
dação Seade, governos estaduais e
instituições locais de produção de
estatísticas (2)

As pesquisas domiciliares, mui-
tas vezes, classificam os indivídu-
os como empregados ou desempre-
gados a partir de situações
excludentes. No primeiro caso, ocu-
pado (ou empregado) é quem
trabalhou durante os dias que pre-
cedem a visita do entrevistador,
não tendo procurado trabalho no
mesmo período. No segundo caso,
desempregado é quem não traba-
lhou, mas procurou trabalho. Um
terceiro grupo é formado pelos ina-
tivos, pessoas que nem trabalha-
ram nem procuraram trabalho,
pelo contrário, dedicaram-se a ou-
tras atividades (estudo, afazeres

domésticos, etc.). Essa tipologia
pressupõe, por um lado, que cada
um dos três grupos (ocupados, de-
sempregados e inativos) seja bas-
tante homogêneo. Os ocupados te-
riam, na sua maioria trabalho, re-
gular caracterizado, por exemplo,
por carga horária semanal seme-
lhante e nível estável de rendi-
mentos. Os desempregados usu-
fruiriam de garantias sociais (am-
plo acesso ao seguro-desemprego e
a programas de treinamento e
recolocação profissional) que lhes
permitiriam buscar um trabalho
regular, sem a necessidade de lan-
çar mão de qualquer atividade para
sobreviver. Os inativos forma-
riam uma proporção estável da
população em idade ativa (idade apta
para o trabalho). Por outro lado, não
seriam usuais posições intermediá-
rias entre a ocupação e o desempre-
go, o desemprego e a inatividade, ou
entre a inatividade e a ocupação
como definidas acima.

No Brasil, as situações de tra-
balho são extremamente heterogê-
neas e compreendem, para citar
apenas casos extremos, do assala-
riado contratado pelo setor priva-
do com carteira de trabalho assi-
nada, direitos sociais, jornada le-
gal e rendimentos estáveis, até o
indivíduo que trabalha por conta
própria, tem baixo grau de capita-
lização, volume de trabalho e gan-
hos muito variáveis e pouco previ-
síveis. Há casos de pessoas que
trabalham apenas eventualmente
e outras que, pressionadas pela
subsistência, sujeitam-se a qual-
quer atividade, por mais precária
e irregular que seja, enquanto pro-
curam trabalho. Ademais, a pro-
cura de trabalho não se manifesta
exclusivamente através de provi-
dências efetivas tomadas no pe-
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ríodo mais recente (últimos sete
dias, últimos 30 dias); mas tam-
bém pela disponibilidade e pela
necessidade de trabalhar, ainda
que as medidas concretas tenham
sido tomadas há mais tempo (nos
últimos 12 meses, por exemplo).

Reconhecendo a complexidade
do mercado de trabalho urbano, a
Pesquisa de Emprego e Desem-
prego (PED) investiga o desem-
prego aberto (pessoas que procu-
raram trabalho e não trabalha-
ram), mas também o desemprego
oculto pelo trabalho precário (a
realização de um "bico" mascarou
a procura de trabalho) e o desem-
prego oculto pelo desalento (de-
sempregados que não pressiona-
ram o mercado de trabalho recen-
temente, porque foram desen-
corajados pelas dificuldades em ob-
ter um posto de trabalho ou por
problemas temporários, como do-
ença ou falta de dinheiro). Já en-
tre os inativos, diferenciam-se
aqueles que se dedicam, em tempo
integral, a outras atividades (es-
tudo, tarefas domésticas, etc.) da-
queles que, de vez em quando, fa-
zem um trabalho remunerado em
dinheiro ou não remunerado (aju-
da em negócio de parentes ou em
troca de benefícios) - inativos com
trabalho excepcional.

Finalmente, a PED também pro-
curou incorporar a experiência de
outros países que desenvolvem
pesquisas sobre o mercado de tra-
balho. Investigam-se as situações
de trabalho e a procura de traba-
lho em períodos semelhantes ou
recomendados pela Organização
Interna-cional do Trabalho (OIT)
e adotados em todo o mundo 14).0

gradiente de situações ocupa-
cionais detalhadamente descritas
pela PED (do desemprego aberto

ao inativo com "bico", passando pelo
desemprego oculto) e o universo
pesquisado (indivíduos maiores de
dez anos, já que o trabalho infantil
é muito freqüente), ao mesmo tem-
po em que respeita as especi-
ficidades da realidade brasileira,
permite comparações com resulta-
dos de países que não empregam
conceitos estritamente idênticos,
pois os dados coletados pela pes-
quisa podem ser processados se-
gundo metodologias alternativas.

Notas
(1)A Fundação IBGE, aplicando critérios

mais restritos que os da PED (por
exemplo, em desemprego aberto está
quem se encontrava desocupado e pro-
curou trabalho nos últimos sete dias),
apurou uma taxa de desemprego de
5,5% na RMSP em março de 1983, quan-
do a taxa calculada pela PED foi de
17,4%. Em março último, a FIBGE in-
dicava uma taxa de 5,7% para o con-
junto de seis regiões metropolitanas.

(2) Atualmente a Fundação Seade e o
Dieese mantêm convênios com: FEE-
FGTAS-Sine/RS (Porto Alegre),
Ip arde s-Seta-Sine/PR-Copel
(Curitiba), CEI/FJP-Setas-SineIMG
(Belo Horizonte), CodeplanJGDF-Stb/
GDF (Distrito Federal). Devido a pro-
blemas orçamentários, a PED foi in-
terrompida em Salvador, Belém e Re-
cife.

(3) O termo emprego, via de regra, desig-
na um emprego assalariado. Já por
ocupação entende-se qualquer forma
de contratação de um trabalho ou ser-
viço.

(4) Austrália, Canadá, Estados Unidos,
Bélgica, Dinamarca, França,
Luxemburgo, Alemanha, Grécia, Ir-
landa, Holanda, Portugal, Espanha e
Reino Unido adotam critério' enie-
lhantes.
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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO
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principais causas do desemprego no Brasil, conforme avaliam os
empresários, que reivindicam mudanças nas leis trabalhista,
previdenciária e tributária para evitar o agravamento desse problema

"O nosso baixo
índice de

escolaridade produz
efeitos diretos na

produtividade,
tornando-a deficiente

e fazendo com que
trabalhadores sem

preparo fiquem sem
lugar em um

mercado cada vez
mais competitivo."

O

Plano Real conseguiu der-
rubar o problema da
hiperinflação, que asso-
lava o País. Hoje convive-

mos com taxas de inflação mensal
inferiores a 1%. Entretanto,
estamos enfrentando outro grave
problema: o desemprego. Como
combatê-lo é o nosso grande de-
safio.

Conforme dados da Confedera-
ção Nacional da Indústria, desde
março de 1994, época da implanta-
ção do Plano Real, até o final de

1995, 1,2 milhão de postos de tra-
balho foram perdidos.

Como conseqüência disso, hou-
ve um acréscimo da chamada "eco-
nomia informal", que, como é sabi-
do, não está sujeita às incidências

previdenciárias/tributárias da eco-
nomia formal e não traz qualquer
proteção aos trabalhadores. A ten-
dência desse quadro, que já repre-
senta aproximadamente 55% da
força de trabalho, é de se agravar,
pois o aumento do desemprego leva
ao aumento da informalidade.

As principais causas do desem
prego são o custo do trabalho e sua
excessiva regulamentação. A rela-
ção de trabalho formal está sujeita
a um enorme número de leis, de-
cretos, portarias, convenções in-

ternacionais/regionais,
convenções/acordos cole-
tivos, etc.

Esse dois fatores es-
tão intimamente ligados
e conduzem ao desestí-
mulo para as novas
contratações. O quadro
somente se reverterá se
conseguirmos a redução
do custo da mão-de-obra
e a flexibilização das re-

lações capital/trabalho.
O excessivo número de encar-

gos compulsórios incidentes sobre
a folha salarial é questão essencial
para a reversão que se deseja. Sa-
bemos que isso só ocorrerá no lon-

t'/ k

Osmani Teixeira de Abreu
Presidente do Conselho de Relações do
Trabalho da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais
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go prazo, com uma reforma pro-
funda no regime tributário e
previdenciário. Enquanto isso não
ocorre, acreditamos que, no médio
prazo, medidas poderiam ser to-
madas no intuito de estimular no-
vas contratações. Seriam ajustes
ligados à fiexibilização dos bene-
fícios e direitos trabalhistas em
geral.

Esses ajustes seriam feitos me-
diante negociação direta entre
patrões e empregados, sem a par-
ticipação do legislador. Envolve-
riam questões relacionadas com,
por exemplo, jornada de trabalho.

Podemos sugerir a adoção do
chamado 'Banco de Horas", atra-
vés do acréscimo da duração nor-
mal do trabalho em certas épocas
do ano, compensado pela diminui-
ção em outras épocas, sem redução
dos salários e do pagamento de
horas extras. O mecanismo viria
atender às atividades de caráter
sazonal ou épocas de baixo
faturamento das empresas, evi-
tando-se as demissões conse-
qüentes.

Merece também ser destacado
que outras condições contribuem
para onerar a mão-de-obra e
desestimular a criação de novos
postos de trabalho. São ligadas à
infra-estrutura do País: malha ro-
doviária deficiente e em péssimas
condições, custo portuário ele-
vadíssimo, hidrelétricas não con-
cluídas, baixa qualidade dos servi-
ços de saúde e, principalmente, de
educação.

Aliás, a educação é fator decisi-
vo no desemprego, pois atinge di-
retamente a questão da formação
e qualificação profissional.

Apenas para ilustrar, citamos

dados obtidos pelo professor José
Pastore, da Faculdade de Econo-
mia da USP, sobre a média de
escolaridade dos trabalhadores em
alguns países:

Coréia do Sul	10 anos
Japão	11 anos
Estados Unidos 12 anos
Brasil	3,5 anos

O nosso baixo índice de escola-
ridade produz efeitos diretos na
produtividade, tornando-a defi-
ciente e fazendo com que trabalha-
dores sem preparo fiquem sem lu-
gar em um mercado cada vez mais
competitivo.

Como se verifica, a situação é
bastante complexa, mas as solu-
ções existem, como já foi apon-
tado.

Em curto prazo, caberia ao go-
verno incentivar a geração de em-
pregos, apoiando e estimulando
setores e áreas intensivos em mão-
de-obra. Também a retomada de
investimentos em infra-estrutura
pode constituir outra importante
fonte de criação de novos postos de
trabalho. A infra-estrutura pro-
dutiva faz com que aumentem as
oportunidades através do incre-
mento da economia como um todo.

O problema do desemprego ocu-
pa posição de destaque não apenas
no Brasil, mas em várias partes do
mundo, em economias sólidas e
tradicionais. Mas acreditamos que,
com a melhoria de nossa infra-
estrutura e a reforma de nossa
legislação trabalhista, pre-
videnciária e tributária, iremos
tornar nossa economia cada vez
mais atraente a novos empreendi-
mentos, possibilitando, assim, a
criação de novos empregos.
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REFORMA AGRÁRIA
Foi preciso acontecer Eldorado de Carajás para que o governo Jèderal
despertasse para a gravidade da questão agrária. Relegada a segundo plano,
desde que as estatísticas comprovaram o processo de urbanização do País, a
reforma agrária permanece como um problema que reclama urgente solução

O GRITO DO CAMPO
Rodrigo Lucena

N

os dois lados da imensa
mesa de reuniões da Se-
cretaria de Estado da
Educação de Minas Ge-

rais, lideranças de trabalhadores
rurais, empresários, deputados,
juristas, militares, representan-
tes de órgãos governamentais e
jornalistas se preparavam para
os trabalhos. De pé, o ex-presi-
dente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e arce-
bispo de Mariana, dom Luciano
Mendes de Almeida, direcionava
seu olhar ora para um lado, ora
para o outro, antes de iniciar sua
fala. Lá pelo meio do discurso,
assumiu uma entonação melódi-
ca, quase um lamento, para atri-
buir ao papa uma observação que
lhe teria sido feita alguns meses
antes, em forma de questiona-
mento:

"Como pode um povo com
ideais tão cristãos ser contrário à
reforma agrária?"

Houve um silêncio maior que o
sinal de respeito devido ao orador.
Dom Luciano tocava, com a bên-
ção papal, o polêmico tema que
impregna de desconfiança o am-
biente rural brasileiro. Num país
onde os muito ricos vivem (ime-
diatamente) ao lado dos miserá-

veis, a tensão pela posse da terra
sempre gerou histórias de medo e
violência. Um quadro controlado
até bem pouco tempo atrás, mas
que, nos últimos anos, tem produ-
zido conflitos cada dia mais in-
tensos, deixando o campo à beira
de uma convulsão social.

Os registros de violência vêm
aumentando proporcionalmente
ao crescimento do contingente de
famílias acampadas à espera de
terra para plantar (85 mil, segun-
do a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura
(Contag). Uma pequena parte de
um exército que pode chegar a 4,8
milhões de famílias consideradas
sem-terra, em todo o País, segun-
do dados da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais (Fetaemg).
Necessidade - A premissa que
levou o papa a reagir com indig-
nação e que silenciou um salão
abarrotado de gente concentra,
porém, uma referência equivoca-
da. Ao citar o povo brasileiro, ele
certamente desconhecia o resul-
tado das últimas pesquisas, que
apontam um apoio significativo
da população à reforma agrária.
O DataFolha, por exemplo, m ma
pesquisa realizada no dia 15 de

maio último, mostra que 83% dos
paulistanos se dizem favoráveis à
implantação da reforma agrária.

Reconhecida como necessida-
de até mesmo entre as lideranças
rurais, resguardadas algumas
condições, o tema deixou de ser
assunto restrito às rodas de inte-
lectuais de esquerda ou motivo de
conspiração da direita. O Exérci-
to já destinou uma área de 1,3
milhão de hectares, no Estado do
Pará, para fins de assentamento.
Uma maior justiça distributiva
do uso da terra é vista como a
melhor saída para prover oportu-
nidade e cidadania a uma popula-
ção de excluídos, melhorar a ima-
gem do País no exterior e impul-
sionar o desenvolvimento da agri-
cultura no Brasil. "Ninguém em
sã consciência pode ser contra a
reforma agrária", disse o presi-
dente da Comissão de Agropecuá-
ria e Política Rural da Assem-
bléia Legislativa, deputado Pau-
lo Piau (PFL).

Com apoio político e popular e
uma imensa extensão territorial,
incluindo áreas públicas e pro-
priedades privadas improdutivas,
só mesmo um fascínio pelos divi-
dendos que a acumulação de ter-
ra ainda produz pode explicar por
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O GRITO DO CAMPO

que o País atrasa tanto a execu-
ção de um projeto de reforma agrá-
ria e se mantém entre os líderes
nas estatísticas de miséria, de-
semprego e violência no campo.
"No Brasil, a acumulacão chega a
ser doentia e revela sintomas de
anomalia entre pessoas que não
sabem compartilhar as grandes
oportunidades de vida", disse dom
Luciano Mendes de Almeida,
momentos depois de revelar sua
conversa com o papa.
Quadro explosivo - Não se pode
julgar se houve exagero por parte
de dom Luciano ao analisar os
distúrbios comportamentais dos
grandes proprietários. Mas há de
fato uma anomalia na questão da
distribuição de terra no Brasil. E
o que demonstram os dados do
Incra de 1992, com base nas de-
clarações de bens dos fazendei-
ros, ou seja, com uma grande
margem de erro, para menos.
Esses números apontam que 1%
dos proprietários rurais possui
mais de 35% das terras. Os lati-
fúndios ocupam 56,7% do territó-
rio, apesar de representarem ape-
nas 2,8% do número de proprieda-
des. Um único homem é senhor de
1,8 milhão de hectares no Estado
do Pará, o equivalente a quatro
vezes a área do Distrito Federal.

Minas Gerais não foge à regra
do País, onde a situação é literal-
mente explosiva. Enquanto 176
mil imóveis de até 10 hectares
ocupam 1,57% da área do Estado,
apenas 177 propriedades acima
de 10 mil hectares ocupam 6,64%
dessa área, e as propriedades en-
tre 100 e 10 mil hectares ocupam
65,90%. Segundo dados da
Fetaemg, o Estado possui 600 mil
famílias de sem-terra. O levanta-
mento inclui pequenos proprietá-
rios, parceiros, meeiros, arrenda-
tários, assalariados permanentes,
assalariadcs temporários e pos-
seiros. Aproximadamente 1.500

famílias vivem em acampamen-
tos, principalmente nas regiões
Noroeste, Vale do Rio Doce e
Triângulo. Outras 40 áreas estão
em permanente tensão, no Vale
do Jequitinhonha, Noroeste, Nor-
te e Rio Doce. Um cenário que,
mais cedo ou tarde, vai obrigar as
autoridades a tratar a questão da
reforma agrária como prioridade.
Vontade política - "Esse é um
sonho de muitas pessoas, que ain-
da não aconteceu", prosseguiu o
arcebispo de Mariana, demons-
trando, porém, otimismo em re-
lação àquela mesma reunião do
casarão rosado da Praça da Li-
berdade, onde fica a Secretaria
da Educação. O orador fazia, na
realidade, a abertura de um en-
contro promovido pelo governo
mineiro com os diversos agentes
e intermediadores daquilo que se
pretende ser o "Acordo Agrário de
Minas".

Acusados pelos trabalhadores
de só agir depois de ver sangue
derramado, numa alusão às cha-
cinas ocorridas em Corumbiara
(RO) e Eldorado dos Carajás (PA)
e à surra dada pela PM de Minas
nos sem-terra, nas proximidades
de Santa Luzia, em abril último,
o governo mineiro dava os pri-
meiros sinais da tão necessária
vontade política para avançar na
solução do problema fundiário do
Estado. Num curto espaço de tem-
po, indicou um assessor especial
para o assunto, o secretário ad-
junto de Estado da Educação, João
Batista dos Mares Guia, e promo-
veu o tal encontro, batizado de
"Fórum de Reflexão sobre a Re-
forma Agrária".

Para provar que este compro-
misso não está apenas no campo
das reflexões, João Batista che-
gou à reunião anunciando medi-
das concretas: o governo estadual
fazia naquele momento gestões
junto ao governo federal para a

desapropriação de três áreas ocu-
padas por acampamentos de sem-
terra (fazendas Barriguda, em
Buritis, com 700 famílias;
Califórnia, em Tumiritinga, com
138 famílias; e do Ministério, em
Governador Valadares, com 69
famílias). Anunciava também a
intenção de promover estudos
para a realização imediata de dois
projetos técnicos de assentamen-
to (agrovilas), razão pela qual es-
tavam presentes ao encontro re-
presentantes de todos os órgãos
estaduais que trabalham em
infra-estrutura (água, esgoto, luz,
transporte, escola, etc.). Por fim,
enviou à Assembléia Legislativa
um projeto solicitando autoriza-
ção para doar ao mera uma área
de 500 hectares da Fazenda Porto
Feliz, em Santa Vitória - um dos
locais de tensão mapeados pelos
trabalhadores rurais.

A pretensão do governo é mon-
tar uma articulação tão ampla
quanto o possível, como uma es-
pécie de mutirão cívico, que resul-
te em soluções harmônicas e ne-
gociadas. A aliança envolve, por
exemplo, a Polícia Militar, para
frear o ímpeto dos policiais de,
após a ordem judicial, reprimir
com excessos as ocupações; e o
Tribunal de Justica, "num traba-
lho junto aos juízes, para que pos-
sam focalizar o tema sob a ótica
social", explicou Mares Guia.

O assessor do governo conta,
ainda, com a participação dos pró-
prios fazendeiros, que se mostram
dispostos a colaborar, dentro dos
limites que impõem ao processo
de desapropriação e à sistemática
de ocupação de terras; e dos em-
presários urbanos, que em mui-
tas oportunidades se manifestam
preocupados com o aumento da
violência urbana, atribuída, com
razão, ao êxodo rural.

Basta dizer que, em 1950, 70
da população vivia na área rural.
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Hoje, 70% se concentra no meio
urbano. O município de Juiz de
Fora, por exemplo, tem apenas
3% de sua população no setor ru-
ral. Em 20 anos, 28 milhões de
brasileiros deixaram o campo,
segundo dados do professor da
Unicamp Luiz Carlos Guedes
Pinto, presidente da Associação
Brasileira de Reforma Agrária.
Ocupações - Os responsáveis
pela costura do acordo agrário

os trabalhadores insistiram em
que todo e qualquer avanço na
história do movimento foi con-
quistado na luta, sem respaldo
governamental e através do ins-
trumento que tem-se mostrado
mais eficaz até o momento: as
ocupações de terras.

A diretora de Reforma Agrária
da Fetaemg, Maria Antônia Cos-
ta Nogueira, ela própria uma "as-
sentada", foi clara: "Vamos se-

império da lei e da ordem e ter
escopo socioeconômico". Quando
chegou ao décimo primeiro item,
foi definitivo: "Há de ser princípio
elementar que não existirão con-
dições de implementação de re-
forma agrária em ambiente de
invasões de terras, devendo qual-
quer propriedade invadida ser
liminarmente excluída do pro-
cesso".

Ao governo mineiro coube mo-

Paulo Piau: "Ainda que expressem posições	Marcos Hclênio: 'Não vamos solucionar esse pro-
diversas e até mesmo divergentes, nenhuma	blema de uma vez, mas, se atendermos os casos
entidade é contrária à reforma agrária"	 mais urgentes, já daremos um grande passo'

sabem que, para alcançá-lo, mui-
ta negociação terá de ser feita, e
todas as alternativas deverão ser
esgotadas. Já na primeira reu-
nião, onde se evitou ao máximo
que os participantes fizessem a
defesa de posições ideológicas, o
assessor do governo pôde sentir
de perto a animosidade que ca-
racteriza o comportamento dos
opostos na mesa de negociação.

Representados pela Fetaemg,
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), Movi-
mento de Luta pela Terra (MLT),
Comissão Pastoral da Terra (CPT)
e uma dúzia de outras entidades
que defendem a reforma agrária,

guir as orientações aprovadas no derar. Seu porta-voz defende que,
último congresso da Fetaemg, uma vez aberta a negociação em
onde, por unanimidade, os traba- torno das áreas de conflito, as
lhadores decidiram manter a es- ocupações devem ser encerradas.
tratégia de ocupacão".	No encontro preparatório para o

No outro extremo da mesa, o seminário que a Assembléia
representante da Federação da Legislativa realizará sobre o as-
Agricultura do Estado de Minas sunto, no final de agosto, João
Gerais (Faemg), Marcos Abreu, Batista dos Mares Guia descre-
distribuiu um documento veu, com bastante otimismo, as
elencando 13 pontos considera- últimas reuniões havidas com as
dos fundamentais para iniciar lideranças rurais do Triângulo, a
qualquer conversação em torno ponto de dizer que nessa região e
da reforma agrária. Logo no pri- no Alto Paranaíba "dificilmente
meiro item, a Faemg esboçava surgirão novos focos de tensão".
sua visão do processo: "A reforma Segundo ele, em seis áreas de
agrária, como objetivo nacional, conflito o acordo está próximo,
somente pode ser tratada sob o seja pela compra administrativa
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das áreas ou pelas desapropria-
ções, sempre em comum acordo
com os proprietários.

O deputado Paulo Piau tam-
bém justificou sua confiança no
consenso. "Ainda que expressem
posições diversas, nenhuma das
entidades presentes à reunião se
manifestou contrária à reforma
agrária", disse. O encontro a que
ele se referia foi realizado em
Uberaba, no dia 27 de maio, dan-
do seqüência ao primeiro, e reu-
niu, entre outros, representantes
da ex-União Democrática Rura-
lista (UDR), da Associação Brasi-
leira de Criadores de Zebu
(ABCZ), cooperativas e sindica-
tos rurais e os líderes dos sem-
terra.
Rito sumário - Ainda que se
atinja um consenso sobre as ocu-
pações, outras questões ainda
mais complexas vão ser colocadas
como barreiras no caminho dos
negociadores do "acordo". A pri-
meira delas é a lei, sob cujo impé-
rio a Faemg se dispõe a conver-
sar. Da mesma forma que abriu
caminho para desencabular as ini-
ciativas em torno da reforma agrá-
ria, a Constituição de 88 deixou
uma brecha que pode inviabilizar
a consolidação do programa.

"O maior entrave à execução
da reforma agrária no Brasil são
as demandas judiciais", disse o
superintendente regional em Mi-
nas do Instituto Nacional de Re-
forma Agrária (Incra), Melchior
Augusto de Melo. Cerca de 80%
das áreas em litígio estão na Jus-
tiça, informou. Em artigo publi-
cado no jornal Gazeta Mercantil,
sobre a devolução da fazenda Agua
Santa, localizada em Paranaíba,
Mato Grosso do Sul, a seu pro-
prietário, os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal informam
que, desde 1989, 100% dos man-
dados de segurança deram ganho
de causa aos donos das fazendas.

É essa ausência de estoque de
terras para assentamento que se
tornou, na opinião do superinten-
dente regional do Incra em Minas
Gerais, o grande problema para a
realização da reforma agrária,
num país de 850 milhões de hec-
tares.

"Sou obrigado a contestar essa
posição", rebateu o deputado Pau-
lo Piau. Para ele, terra nunca vai
ser problema. "Isso é conversa de
quem representa o governo. O
próprio Incra deveria estar mais
bem aparelhado e organizado para
fazer a reforma agrária. Todos
concordam que a reforma seja fei-
ta nas terras improdutivas, mas é
democrático que uma pessoa te-
nha direito de se defender quando
se sente injustiçada", disse o de-
putado.

O motivo desta polêmica é o
parágrafo 3° do artigo 184 da
Constituição de 88, onde está pre-
vista a fixação em lei complemen-
tar do "procedimento contraditó-
rio especial de rito sumário". O
rito sumário, se aprovado como
defendem os trabalhadores rurais,
vai impedir que os proprietários
de terras desapropriadas para fins
de reforma agrária contestem o
ato na Justiça, permitindo-lhes
apenas questionar o valor da de-
sapropriação.

O rito sumário e a proibição da
divisão dominial das áreas de in-
teresse para reforma agrária, que
muitas vezes descaracteriza o
grande latifúndio, são as duas
maiores reivindicações dirigidas
ao Congresso Nacional pelos tra-
balhadores sem-terra. O maior
desafio da bancada ruralista, que
defende o interesse dos grandes
proprietários, é barrar os dois
procedimentos.
TDA - Outra questão que se colo-
ca como obstáculo à reforma agrá-
ria e a falta de recursos para a
execução do programa. Essa in-

formação é desmentida pelo su-
perintendente do Incra. Ele infor-
mou que, com a criação do Minis-
tério da Reforma Agrária, foram
liberados R$ 800 milhões para a
desapropriação de terras e o custo
para assentamento de uma famí-
lia, incluindo projeto técnico, va-
ria entre R$ 16 mil e R$ 30 mil,
segundo pesquisa da Organiza-
ção das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO). O
problema é que, além de ninguém
ver a cor do dinheiro, a metade
desses recursos seria liberada em
espécie e a outra, em Títulos da
Dívida Agrária (TDA), que os fa-
zendeiros ainda consideram moe-
da podre, já que muitas vezes são
obrigados a trocá-los com deságio
acima de 20%.

"E bom que se diga que esses
títulos não são mais moedas po-
dres", antecipou-se o superinten-
dente regional do Incra. Uma
cartilha, elaborada pelo órgão, ex-
plica que, até 1992, os TDAs eram
emitidos pelo Incra sob a forma
cartular (papéis sem prazos de
resgate, semelhantes a uma moe-
da paralela).

Em junho de 1992, quando fo-
ram transferidos para a Secreta-
ria do Tesouro Nacional, os títu-
los passaram a ser emitidos com a
denominação TDA-E, lançados
sob a forma escritural, resgatá-
veis em cinco, dez, quinze ou vin-
te anos, de acordo com a quanti-
dade de módulos fiscais contidos
na área desapropriada (os
módulos fiscais variam de acordo
com a região; o menor módulo é de
cinco hectares nas regiões metro-
politanas; o maior é de 110 hecta-
res no Pantanal Matogrossense.
E considerada pequena proprie-
dade aquela que possui até qua-
tro módulos fiscais. A média pro-
priedade possui até 15 módulos
fiscais e, a grande propriedade,
acima de 15 módulos fiscais).
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Maria Antônia: "Seguimos a orientação da
Fetaemg de manter a estratégia de ocupação"
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É a reforma pela via fiscal. Com fiscalizado". Além do mais, "con-
uma forte e Droressiva taxacão semie a oroeza de não servir de

Esses mesmos títulos são emi-
tidos em séries autônomas e em
quantidades proporcionais ao pra-
zo de vencimento (5, 10, 15 ou 20
anos). Após dois anos de carência,
o resgate é efetuado anualmente.
O seu pagamento é feito na data
de aniversário, que coincide com
a data de emissão do título. A
atualização monetária se dá men-
salmente, na data-base, pela Taxa
Referencial (TR) do mês anterior.
A taxa de juros é de 6%
ao ano.

Os TDAs podem ser
livremente negociados
no mercado de balcão
ou bolsa de valores, ou
entre partes interessa-
das, mesmo antes do
prazo de carência (onde
surge o deságio). Tam-
bém podem servir para
o pagamento de até
50% do Imposto sobre
a Propriedade Rural
(ITR); para o pagamen-
to do preço de terras
públicas; prestação de
garantia; depósito para
assegurar a execução
em ações judiciais ou
administrativas; e cau-
ção, para garantia de
quaisquer contratos de
obras ou serviços celebrados com
a União. Eles também têm servi-
do ao programa de privatiz ações e
acabam sendo o meio mais eficaz
de oficialização do caixa dois. Uma
instituição financeira compra com
deságio e o lança pelo valor de
face nos leilões de privatização. O
lucro, naturalmente, não é decla-
rado.
Modelo Liberal - Para acabar
com a polêmica em torno desse
assunto, os setores "liberais" apre-
sentam uma alternativa que, se-
gundo pregam, pode fazer com
que a acumulação de terras im-
produtivas seja um mau negócio.

sobre a terra improdutiva, os de-
fensores dessa corrente acredi-
tam que haveria um aumento
imediato da oferta de terras e
uma redução drástica do seu pre-
ço. Seria, ao mesmo tempo, uma
forma de frear o uso especulativo
da propriedade e de encontrar os
milhares de hectares que faltam
para dar rumo aos projetos de

reforma. As dificuldades, nesse
caso, extrapolam a gritaria dos
fazendeiros e esbarram no
des aparelhamento do Estado.

Para conseguir pôr em prática
esse modelo, o País seria obrigado
a fazer uma verdadeira revolução
nos setores de cobrança, arreca-
dação e fiscalização de impostos.
Com 60 alíquotas e 180 situações
diferentes, válidas para as 3,27
milhões de propriedades existen-
tes no Brasil, o Imposto sobre a
Propriedade Rural (ITR), segun-
do disse o próprio secretário da
Receita Federal, Everardo Maciel,
"é ineficiente e impossível de ser

instrumento eficaz de arrecada-
ção nem contribuir para deses-
timular a especulação".

Talvez por essa desconfiança
na eficácia do imposto, a proposta
que vem ganhando maior espaço
é a defendida pelos trabalhadores
rurais. A chamada "proposta
distributivista" enfatiza a desa-
propriação das fazendas impro-

dutivas e a distribuição
de lotes para as famí-
lias. Esse é  modelo que
vem sendo implantado,
mas o que abre uma
margem maior para as
contestações judiciais,
que dão origem às
liminares de reintegra-
ção de posse, que por
sua vez interrompem o
processo.

Existe ainda uma
proposta que mistura as
duas primeiras, levan-
do em conta a complexi-
dade e diversidade re-
gional. Ela prevê a cria-
ção de um fundo para
financiar pequenos pro-
prietários e ações de re-
forma agrária. O fundo
seria composto basica-

mente por recursos provenientes
da captação de impostos sobre as
propriedades improdutivas. Tam-
bém prevê a possibilidade de cria-
ção de bolsas de arrendamento,
com intermediação do governo,
para promover a ocupação das
áreas ociosas, sem alterar a posse
da terra.

Todas essas alternativas já
estão sendo pensadas em Minas,
segundo informou o assessor do
governo. Ele garante também que
já existem terras adequadas para
assentamento, cujos valores de
mercado já se apresentam mais
baixos do que aqueles levantados
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para efeito de desapropriação.
Terras devolutas - Se o proble-
ma é encontrar terras destinadas
à reforma agrária, os trabalhado-
res rurais sem-terra fazem outra
reivindicação. O modelo brasilei-
ro de colonização deixou, como
herança, uma infinidade de "ter-
ras dejoão ninguém". As chama-
das "terras devolutas" têm ori-
gem na concessão de sesmarias
pela Coroa Portuguesa. As áreas
cedidas tinham um ano para ocu-
pação, dois anos para o cultivo e
quatro para a confirmação da
propriedade. Quando isto não
ocorria, elas então deveriam ser
"devolvidas".

Em Minas, das oito mil
sesmarias, segundo dados da
Ruralminas, apenas 360 foram
confirmadas até a independên-
cia. Com a Constituição de 1891,
todas as terras devolutas foram
transferidas para os Estados, que
passaram a legislar sobre elas.
Constituem as terras devolutas
aquelas não desmembradas do
patrimônio público.

Calcula-se que, dos 850 mi-
lhões de hectares que formam o
território brasileiro, 250 milhões
sejam terras devolutas, das quais
30 milhões pertencentes a empre-
sas estrangeiras. A Ruralminas,
órgão criado em 1966 para cuidar
da questão fundiária em Minas,
calcula que existem, somente no
Estado, pelo menos 10 milhões de
hectares (o equivalente a duas
vezes o Estado do Rio de Janeiro)
em terras devolutas. Difícil é dis-
tinguir que pedaço desse bolo po-
deria ser destinado à reforma
agrária. A maior parte dessas ter-
ras está ocupada, seja por possei-
ros, pequenos ou grandes propri-
etários e empresas.

Os trabalhadores rurais que-
rem que se faça, a todo o custo, o
levantamento dessas áreas. O
problema, rebate o presidente da

Ruralminas, Aloísio Fantini, é que
uma ação discriminatória é cara e
demorada. A única experiência
foi realizada em Rio Pardo de
Minas, numa área de 650 mil hec-
tares. O processo levou sete anos,
e a conclusão não animou os téc-
nicos a repetir a tarefa em outras
regiões. Ainda que mais da meta-
de do território daquele municí-
pio seja constituído de terras
devolutas, todas elas estão ocu-
padas.

Mas o Movimento dos Traba-
lhadores Sem-Terra não se dá por
vencido nessa questão. De olho
nas terras públicas arrendadas
por grandes empresas para reflo-
restamento, eles exigem a revi-
são dos contratos e a destinação
de pelo menos parte desse esto-
que para fins de reforma agrária.
O presidente da Ruralminas ga-
rante que a maior parte dessas
terras não serve para a agricultu-
ra e, por isso mesmo, destina-se
ao reflorestamento. Esta posição
é contestada pela diretoria da
Fetaemg, que aposta na existên-
cia de áreas férteis e com boa
disponibilidade de água, princi-
palmente no Vale do Rio Doce.
Nesse ponto, tem o apoio do depu-
tado pefelista Paulo Piau.

Ainda sobre as terras devo-
lutas, as entidades representati-
vas dos trabalhadores acusam a
direcão da Ruralminas de sugerir
uma proposta de emenda à Cons-
tituição ampliando de 250 para
2.500 hectares o limite de área de
terras devolutas sobre as quais a
Assembléia Legislativa teria a
prerrogativa de autorizar a emis-
são dos títulos de posse. "A emen-
da favorece a legalização de lati-
fúndios. E a reforma agrária às
avessas", disse a diretora da
Fetaemg, Maria Antônia Noguei-
ra, cobrando do governo estadual
uma posição contrária à PEC,
como condição de manter a ne-

gociação em torno do acordo
agrário.

Mas, segundo o presidente da
Ruralminas, a PEC 18/95, do
deputado Jairo Ataíde (PFL), visa
apenas preencher um vácuo da
legislação. A Constituição Fede-
ral determina que à União cabe
conceder os títulos para as terras
com área superior a 2.500 hecta-
res, enquanto a Constituição Es-
tadual prevê que até 250 hectares
a titulação caberá ao governo de
Minas. O intervalo entre 250 e
2.500 hectares forma o vácuo a
que ele se refere. Fantini se diz
ainda vítima de uma acusação
infundada. Dos 110 mil títulos
concedidos até hoje, mais de 80%
beneficiaram produtores ocupan-
tes de áreas inferiores a 100 hec-
tares, disse ele.
Produtividade - Além dos mo-
delos e de dinheiro para adquirir
as áreas (o custo da terra equivale
a cerca de 60% do custo do assen-
tamento), a reforma agrária im-
plica também adoção de uma sé-
rie de medidas e a execução de
projetos para tornar os assenta-
mentos viáveis e produtivos. Essa
é a única via imaginável para se
tentar reduzir o índice de abando-
no, também usado pelos proprie-
tários rurais como um bom moti-
vo para não se fazer a reforma.
Segundo levantamentos da Orga-
nização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO),
o índice de abandono por assenta-
mento é de 22%, contra uma mé-
dia mundial de 3% a 5%. A
Fetaemg não só discorda desses
índices como fornece números que
mostram justamente o contrário,
também atribuídos à pesquisa da
FAO.

O custo dos projetos que da-
riam melhores condições aos sem-
terra de se fixar nos assentamen-
tos, i icluindo infra-estrutura mí-
nima, escola, transporte, arma-
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Representantes do poder público e de entidades civis articulam, em Minas Gerais, um processo de reforma
agrária que nasça do consenso entre trabalhadores, empresários, proprietários de terra e o governo

zéns e eletrificação, seria da or-
dem de US$ 16 mil a US$ 30 mil
por família de cinco pessoas (da-
dos da FAO). Ou seja, o custo
médio por emprego no campo é de
cerca de US$ 6 mil. Um custo
irrisório se comparado com o em-
prego na indústria (US$ 80 mil)
ou no setor de serviços (US$ 40
mil).

Discute-se ainda qual o me-
lhor assentamento para dar con-
dições ao novo proprietário de ter
perspectivas mais ambiciosas de
vida e, conseqüentemente, abra-
çar seu projeto. A propriedade
individual favorece o desenvolvi-
mento da agricultura familiar. A
coletiva permite o desenvolvimen-
to de projetos mais audaciosos,
que exigem maiores espaços e in-
vestimentos, tais como a for-
mação de pastos e semen-
teiras, criação de peixes, etc.,
além de facilitar a ligação de
rede elétrica e a instalação de

equipamentos públicos.
"Nos espaços em que são cria-

das condições mínimas", os resul-
tados são satisfatórios, destaca a
Fetaemg, citando o projeto de as-
sentamento da Fazenda Barreiro,
em Limeira DOeste, na região
conhecida como Pontal do Triân-
gulo Mineiro. Numa área de 2,6
mil hectares, foram assentadas
131 famílias (média de 15 a 20
hectares por família), que produ-
zem algodão, milho, arroz, bana-
na, feijão, melancia, horticultura,
além de dar início à produção de
amora. O rebanho de gado é de
2.800 cabeças, além de haver aves
e suínos, hortas e pomares do-
mésticos. A renda mensal média
por família é de sete salários mí-
nimos, ou seja, mais que o dobro
da média brasileira. O local é do-
tado de duas escolas, um posto de
saúde, armazém, 39 quilômetros
de estradas internas e dois cata-
ventos.

Os investimentos foram via-
bilizados com recursos do Progra-
ma de Crédito Especial para a
Reforma Agrária (Procera), que
prevê tempo de carência, juros de
12% ao ano e um abatimento de
cerca de 50% da dívida, nos casos
em que os compromissos forem
assumidos. O total de investimen-
tos do mera foi de R$ 2,1 milhões,
contra um custo de desapropria-
ção de R$ 545 mil.

Nem todas as experiências, po-
rém, são bem-sucedidas. Dos 37
assentamentos feitos no Estado,
a maioria fracassou por falta de
investimentos em infra-estrutu-
ra e projetos técnicos. "O pior
dos males para uma família que
criou a expectativa de possuir ter-
ra e ter a sua sobrevivência é a
frustração", disse o secretário
de Estado da Agricultura, Alysson
Paulineli, durante o encontro
preparatório para o semi-
nário sobre reforma agrária, da
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Assembléia Legislativa. "A refor-
ma agrária é um processo ca-
ro e, por isso, é fundamental
direcionar recursos para cor-
rigir as injustiças que se acumu-
laram ao longo da história", com-
pletou.

Mais que corrigir injustiças, o
assunto, já colocado como proble-
ma de defesa nacional pelo presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so, após condenar as invasões de
prédios públicos, começa a ser tra-
tado como questão de vida ou
morte para a manutenção do equi-
líbrio democrático. Uma questão
que, mais uma vez adiada, pode-
rá resultar em catástrofes, cujos
nomes dão a dimensão da sua
gravidade: é preciso evitar esse
Buriticupu.

Famílias que vivem em acampamentos (dados da Fetaemg)
Vale do Rio Doce
Fazenda do Ministério (Governador Valadares) - 100 famílias
Faz. Formoso Urupuca (São José da Safira) - 130 famílias

Noroeste
Faz. Santa Lagoa Rica (Paracatu) - 120 famílias
Faz. Matão (Urucuia de Minas) - 96 famílias
Faz. Barriguda (Buritis) - 700 famílias
Faz. Campinas (Unaí) —35 famílias
Faz. Frei Leopoldo (Lagoa Grande) —93 famílias

Triângulo
Faz. Santa Luzia (Perdizes) - 64 famílias
Faz. Guariba (Perdizes) - 66 famílias
Faz. Porto Feliz (Santa Vitória) - 15 famílias
Faz. Capõezinhos (Santa Vitória) - 48 famílias
BR-265 (Guriantã) - 23 famílias

Norte
Faz. Mocambo Firme (Montes Claros) - 40 famílias

Legislativo e Executivo abrem discussão sobre reforma agrária
A busca de soluções negocia-

das para resolver o problema
fundiário em Minas terá um espa-
ço ainda mais amplo de discus-
sões. A Assembléia Legis-lativa e
a Assessoria Especial do Governo
para Assuntos de Reforma Agrá-
ria estão trabalhando em conjun-
to na organização de um seminá-
rio sobre o assunto, que vai reunir
cerca de 31 entidades governa-
mentais e não-governamentais, no
final de agosto. O primeiro encon-
tro para a organização do seminá-
rio aconteceu no dia 20 de junho,
quando foram sugeridos vários
temas e painéis, por representan-
tes dos trabalhadores, dos produ-
tores rurais e do próprio governo.
As propostas foram avaliadas por
uma comissão e rediscutidas en-
tre todos os participantes, até a
retirada final da programação do
evento.

Para o deputado Marcos
Helênio (PT), ainda que existam
alguns entraves para a execução
de um projeto mais amplo de re-
forma agrária em Minas, a inicia-

tiva da Assembléia e a vontade de-
monstrada pelo governo para discu-
tir francamente o problema permi-
tem enxergar a questão com mais
otimismo. "Minas não vai solucionar
o problema de uma hora para outra
porque ele vem se acumulando ao
longo dos anos. Mas, se pelo menos
forem atendidos os casos mais pre-
mentes, de cerca de 1.500 famílias,
ainda este ano, estaremos dando um
passo decisivo para avançar nessa
questão", disse o deputado.

Já o deputado João Leite lI)B
presidente da Comissão de Direitos e
Garantias da Assembléia, não tem
dúvidas de que o Estado vai sair na
frente para solucionar o problema
dos sem-terra, num momento em que
o governo federal decide descentrali-
zar a reforma agrária. "Antes mesmo
de se criar o Ministério, o governador
de Minas, demonstrando muita sen-
sibilidade, já havia designado um
assessor especial para discutir a re-
forma agrária no Estado, acatando,
inclusive, uma sugestão feita pela
Comissão de Direitos e Garantias",
afirmou.

Por sua vez, o deputado Almir
Cardoso (PT), autor do reque-
rimento que deu origem à realiza-
ção do fórum, disse que é preciso
que o governo resgate a credi-
bilidade perdida há muitos anos.
"As últimas ações do gover-
no têm apontado nessa direção",
prosseguiu. Para ele, a quebra de
confiança, a ausência de inter-lo-
cutores e a inexistência de um pla-
no que, de fato, permita a execução
da reforma agrária é que leva os
trabalhadores rurais a ocupar
terras.

Ofórum da Assembléia poderá
ser um marco importante, acredita
Almir Cardoso, na medida em que
dali possam ser tomadas as diretri-
zes que levem de fato a um acordo.
Mas esse acordo, segundo ele, só
será possível em torno de questões
práticas. "O movimento dos sem-
terra tem crescido e não tem nada
de artificial. E uma realidade. E o
desejo de uma comunidade que en-
xerga na terra a única possibilida-
de de acesso ao emprego e à digni-
dade".
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REFORMA ADMINISTRATIVA

NOVOS DESAFIOS EXIGEM
NOVAS SOLUÇÕES

Os fatores conjunturais não devem ser o único balizador da atuação do
Estado na implementação da reforma administrativa, que deve ser pensa-
da, tendo-se em mente o alcance das mudanças decorrentes de novos
parâmetros de legitimação do Estado e das novas formas de tecnologia

Sabino José Fortes Fleury
Consultor da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

N ão apenas no
Brasil, mas
em vários paí-
ses do mundo
ocidental, o
reexame do
papel do Esta-
do, com vistas
à redefinição

de aspectos de sua organização
interna e de suas relações com a
sociedade civil, tem sido tema
constante nas análises e nos estu-
dos de administradores públicos
e cientistas sociais.

As profundas crises que mar-
caram alguns dos modelos so-
cioeconômicos dominantes até o
final da década passada - entre
elas, o colapso do regime soviéti-
co, por um lado, e as dificuldades
enfrentadas pelo "Estado do bem-
estar social" (Welfare State), por
outro - indicam a necessidade de
se encontrar novos mecanismos
para a atuação estatal, em um
ambiente Dnde se conjugam a es-

cassez de recursos orçamentários
e a crescente demanda, pelos ci-
dadãos, por serviços públicos de
boa qualidade.
Mudanças tecnológicas - No-
vas formas de organização, entre-
tanto, não decorrem de necessi-
dades abstratamente criadas, mas
acompanham as mudanças pro-
duzidas em estruturas econômi-
cas fundamentais, nas chamadas
relações de produção. Nesse sen-
tido, pode-se afirmar que a pre-
sença de novas tecnologias tem
sido, em toda a história da huma-
nidade, o elemento catalisador de
transformações sociais e institu-
cionais. Um bom exemplo, que
comprova essa afirmação, pode
ser visto no processo de transfor-
mações pelo qual passou a socie-
dade capitalista ocidental em fins
do século passado.

Acompanhando a revolução
das técnicas e dos processos de
produção decorrentes da utiliza-
ção de uma nova fonte de energia,

a eletricidade, surgiram novas for-
mas de organização do trabalho,
das quais a linha de montagem é
o exemplo mais completo. Nesse
modelo, onde o trabalho indivi-
dual é apenas um fragmento par-
ticular do trabalho social, todo o
processo somente se torna inteli-
gível a partir do momento em que
se implantam formas de coorde-
nação das tarefas particulares,
agrupadas sob mecanismos cen-
tralizados e rígidos de controle.

O novo modelo organizacional,
consagrado sob a forma das buro-
cracias modernas, isto é, de organi-
zações marcadas pela divisão de
tarefas, pela especialização indivi-
dual e pelo controle hierárquico
rígido, rapidamente disseminou-
se do setor privado para o setor
público, a partir de sua implanta-
ção no primeiro dos setores.

Entretanto, o leitor deve sem-
pre ter bem clara a noção de que
as formas de atuação do setor
público não contemplam apenas
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os interesses e as necessidades
que motivam o setor privado. A
par das modificações tecnológicas,
que obviamente influenciam a
maneira de se organizar uma
sociedade, o poder público, para
que seja eficaz e estável, deve
lançar mão de formas específicas
para obter a legitimação de suas
ações. O que diferencia, em últi-
ma instância, a atuação de um
coletor de impostos daquela de
um salteador é o fato de que a
ação coercitiva do primeiro ba-
seia-se em regras consensuais, re-
ferendadas por meio de mecanis-
mos socialmente aceitos, e das
quais, pressupõe-se, o indivíduo
tem conhecimento, enquanto que
a do segundo tem como único pres-
suposto a utilização da força
física.
Legitimação - A legitimação, no
Estado moderno, passou histori-
camente, em primeiro lugar, pela
construção de um modelo racio-
nal em que a lei - norma abstrata,
impessoal e genérica - ocupa o
lugar central. O surgimento de
instituições de natureza burocrá-
tica, com características específi-
cas, como a impessoalidade, a re-
partição de competências e a igual-
dade de acesso e ascensão funcio-
nal, somente foi possível num
quadro de legitimação marcado
pelo modelo racional-legal.

Desde o final do século XIX até
meados do século XX, o desenvol-
vimento do modo de produção ca-
pitalista tem sido acompanhado
pela substituição da legitimação
baseada em tradições consolida-
das - com o seu quadro patri-
monial e corporativista de funcio-
nários - pela modalidade que se
fundamenta na existência de re-
gras legais, racionalmente elabo-
radas e aplicadas por servidores
inseridos em instituições de na-
tureza burocrática.

O modelo burocrático, que tem

na "repartição" o seu exemplo
mais acabado, apresenta como
pressupostos a divisão e a frag-
mentação das tarefas, tal como
ocorre na linha de montagem, e a
necessidade do controle hierár-
quico rígido, para que seja conso-
lidada a supremacia do modelo
racional-legal e abandonadas
aquelas condutas que se funda-
mentam em lealdades pessoais
ou em antigas tradições mecani-
camente transmitidas.

A legitimação obtida dentro dos
moldes do modelo racional-legal,
conduzida, de maneira geral, por
uma burocracia repleta de regras
voltadas para os procedimentos,
tem natureza eminentemente for-
mal. Garante-se, na norma, a
igualdade de atendimento,de
acesso, a impessoalidade. Mas não
se assegura a eficácia na atuação
do Estado. Pelo contrário, muitas
vezes tem-se uma distorção nos
objetivos finais da atividade esta-
tal: o que deveria ser o meio trans-
forma-se em fim em si mesmo, e o
interesse público, em várias oca-
siões, é confundido com interes-
ses particulares dos quadros bu-
rocráticos.
Modelo em crise - O modelo
burocrático aplicado às institui-
ções públicas tem sido contesta-
do, nos últimos anos, tanto em
estudos teóricos quanto em expe-
rimentos de natureza prática. Isso
não se deve, entretanto, a fatores
de natureza abstrata ou ao
voluntarismo de determinados
políticos ou administradores. Mu-
danças recentes e profundas no
interior do modo de produção ca-
pitalista indicam a necessidade
de readequação das estruturas
estatais, como veremos a seguir.

Uma das características do ca-
pitalismo no século XX é o fato de
que o amplo e inegável desenvol-
vimento econômico, ainda que
marcado por profundas desigual-

dades sociais e regionais, propi-
ciou a emergência, no cenário so-
cial, de significativos contingen-
tes humanos, numa escala talvez
nunca vista, até então, na histó-
ria. As grandes massas, que tanto
assustaram alguns dos maiores
filósofos do início deste século,
como Ortega Y Gasset, por exem-
plo, ao assumirem papéis ativos
na cena política e ao reivindica-
rem a atenção do Estado para
seus problemas, trazem consigo a
necessidade de redefinição das
tarefas estatais.

Determinam, também, o sur-
gimento de novos parâmetros para
a legitimação da atuação do poder
público, cada vez mais voltados
para ações concretas e dotadas de
eficácia empírica. O adequado
atendimento de necessidades con-
cretas da população viu-se eleva-
do à condição de direito garantido
a todos os indivíduos: a pri-
meira metade do século XX mar-
ca também o surgimento dos cha-
mados "direitos sociais", que cada
vez mais são incorporados às
constituições dos Estados oci-
dentais.

Em face de novas demandas,
as respostas das instituições ten-
dem, em primeiro lugar, a procu-
rar soluções que não provoquem
rupturas radicais, mas que sim-
plesmente promovam adaptações
nos modelos já existentes. Assim,
a demanda pela melhoria das con-
dições de acesso a serviços públi-
cos em campos como o da educa-
ção e da saúde, por exemplo, obri-
gou o Estado a agir. O modelo
burocrático então dominante,
imaginado para o gerenciamento
de funções normativas tradicio-
nais, passou a ser empregado na
prestação dos novos serviços.

O Estado burocrático, como
prestador de serviços, mostrou-
s, entretanto, muitas vezes in-
suficiente e ineficaz para o aten-
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"Um dos pressupostos
para a modernização do

Estado reside no
enxugamento da máquina

administrativa, com o
concomitante

reaparelhamento dos
meios e qualificação dos
quadros remanescentes"

dimento das demandas popula-
res, ao mesmo tempo mais am-
plas e especializadas, dando ori-
gem ao que Filósofos como Jürgen
Habermas propriamente denomi-
naram "crise de legitimação" no
capitalismo moderno. A adminis-
tração burocratizada, deslocada
da realidade para a qual foi cria-
da, passou a ser confundida, com
razão, com lentidão, excesso de
regras e ineficiência.

Um novo modelo de atuação
estatal deve ter em conta a eficá-
cia no atendimento às demandas
da população. Esse atendimento
não precisa ser necessariamente
de responsabilidade do poder pú-
blico, que pode, mediante a ado-
ção de mecanismos específicos,
definidos em lei, transferir ao
particular a prestação de deter-
minados serviços até então ofere-
cidos por instituições públicas.

Osurgimento de novas
tecnologias, especialmente na
área de obtenção, armazenamento
e disseminação de dados, tem in-
fluenciado inegavelmente a orga-
nização da produção privada nas
sociedades capitalistas atuais. Da
mesma forma que aconteceu em
fins do século passado, como já
vimos, a disseminação de inova-
ções de natureza tecnológica ten-
de a possibilitar a adoção de no-
vas formas de organização no apa-
relho estatal.
Novo modelo - Assim, a conju-
gação entre as mudanças nos
parâmetros para a obtenção da
legitimidade e as transformações
de natureza tecnológica indicam
a necessidade de se repensar a
atuação do Estado, de modo que
se coloquem os novos mecanis-
mos existentes a serviço de novas
formas mais eficazes de atuação.

A informatização possibilita ma-
neiras eficientes de controle e fis-
calização da utilização de recur-
sos públicos, em tempo real, o que
indica um significativo avanço em
relação aos mecanismos tradi-
cionais.

Nesse contexto, a atuação do
Estado pode voltar-se para as ati-
vidades de planejamento, de fis-
calização e de avaliação dos im-
pactos gerados por políticas pú-
blicas. As ações específicas, se-
gundo o novo modelo, devem ser
executadas por particulares, de
forma competitiva e descentrali-
zada.

Nesse novo modelo, o papel do
Estado não é diminuído: ao con-
trário, cresce em importância. A
adequação institucional da má-
quina pública, entretanto, preci-
sa ser feita, ainda que de forma
cuidadosa para que não sejam
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ofendidos direitos assegurados
pela Constituição. Não se pode
pretender a demolição imediata
de todas as estruturas existentes,
mas deve-se perceber que a gran-
de "repartição", abarrotada de
normas minuciosas e de mecanis-
mos rígidos de controle, tem seus
dias contados e tende a ser subs-
tituída por quadros enxutos,
especializados e ágeis. Esse é o
modelo que se propõe para a atua-

ção do Estado atual: trata-se de
repensar o seu papel, adequando-
se as estruturas existentes às
novas tecnologias e à necessidade
de resultados concretos no senti-
do da melhoria das condições de
vida da população.

Somente pode-se pensar em
reforma administrativa, quando
se tem em mente o alcance pro-
fundo das mudanças decorrentes
de novos parâmetros de legiti-

mação e novas formas de tec-
nologia. Fatores conjunturais,
como a escassez de recursos para
o custeio das ações estatais, influ-
enciam o desencadear do proces-
so de reformas. Esses fatores,
entretanto, não podem se consti-
tuir no único elemento direcio-
nador da atuação do Estado, sob
pena de agravamento, em médio
e longo prazos, dos males que se
quer combater.

As linhas mestras da reforma administrativa: o PMDI
Ao enviar para exame do Po-

der Legislativo, desde o segundo
semestre de 1995, uma série de
projetos de lei que tratam da re-
forma administrativa no Estado
de Minas Gerais, o Poder Execu-
tivo age de forma coerente com as
premissas gerais já mencionadas.
Pode-se dizer que a busca de
maior eficácia nas ações adminis-
trativas e a desoneração do Esta-
do integram um processo comple-
xo de reformulação da máquina
pública, com vistas ao aproveita-
mento de novas tecnologias, espe-
cialmente na área da informática,
e à busca de maior eficácia nas
ações do poder público.

As linhas gerais da atuação
governamental encontram-se de-
finidas no Plano Mineiro de De-
senvolvimento Integrado (PMDI).
Aprovado pelo Conselho de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial, no cumprimento de exigên-
cia constante do art. 231 da Carta
mineira, encaminhado pelo go-
vernador do Estado ao Legislati-
vo, onde foi discutido e aprovado,
o PMDI, sancionado sob a forma
da Lei n 12.051, de 29 de dezem-
bro de 1995, define programas
estruturantes e programas
prioritários para Minas Gerais.

Os programas estruturantes,

que requerem o envolvimento de
várias áreas do governo, de acordo
com a definição que deles se tem no
PMDI, "são entendidos como um
conjunto de atividades e ações ca-
pazes de exercer efeitos propulsivos
e dinamizadores da economia, das
relações sociais e de modernização
da base pro-dutiva e das relações
político-sociais do Estado, com pro-
fundas alterações do quadro vi-
gente". Dentre eles, a reforma e
modernização do Estado é o pri-
meiro tema a ser abordado, como
instrumento indispensável no pla-
nejamento do desenvolvimento do
Estado.

Partindo-se do pressuposto que
a realidade brasileira exige a
melhor aplicação possível de re-
cursos escassos, o governo do Es-
tado assumiu, no PMDI, como
premissa para o planejamento e
a atuação do poder público, em
primeiro lugar, a necessidade de
adequação das metas de ação go-
vernamental aos meios disponí-
veis, promovendo-se, ainda, a se-
paração entre as atividades de
natureza essencialmente públi-
cas, que são indelegáveis, e as
atividades que poderiam ser me-
lhor desempenhadas pelo setor
privado, mediante delegação. Tra-
ta-se, em síntese, de buscar aqui-

lo que em outro lugar deste traba-
lho já foi mencionado: a supera-
ção do papel do Estado enquanto
prestador de serviços e sua
reorientação para o papel de "ti-
moneiro", de acordo com a termi-
nologia empregada por Osborne e
Gaebler, no seu livro "fiem-
ventando o Governo", de grande
aceitação tanto nos Estados Uni-
dos quanto no Brasil.

A reorientação da atuação do
Estado exige, entretanto, a ado-
ção de ações concretas, somente
possíveis, na sua grande maioria,
mediante a aprovação de leis es-
pecíficas. São essas leis o único
elemento concreto da reforma ad-
ministrativa passível de análise
neste primeiro momento, quando
ainda são incipientes as ações es-
pecíficas de natureza administra-
tiva. Vejamos, a seguir, alguns
conjuntos de proposições já apro-
vadas ou em tramitação na As-
sembléia Legislativa, que abor-
dam aspectos específicos do tema
genericamente denominado "re-
forma administrativa".
Privatização e delegação -
O novo modelo de Estado pressu-
põe a concentração das ativida-
des estatais em áreas essenciais e
inerentes ao próprio conceito de
administração pública. São exem-
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plos indiscutíveis dessas ativida-
des as relacionadas com a segu-
rança pública e o poder de polícia,
as de resolução de conflitos e dis-
tribuição de justiça, as de arreca-
dação de impostos e as de elabo-
ração de leis, dentre outros.

Entretanto, atividades como a
distribuição de gás canalizado, a
prestação de serviços bancários
ou a construção e manutenção de
rodovias podem ser exercidas pe-
los particulares, como efetivamen-
te o são em vários países do
mundo ocidental.

A autorização para que o
Estado se desfaça do contro-
le acionário do Banco de Cré-
dito Real, concedida pela Lei
n°11.967, de 19 de novembro
de 1995, bem como a propos-
ta de privatização da Com-
panhia de Gás de Minas
Gerais (Gasmig), apresen-
tada no Projeto de Lei n
647/96, em tramitação, são
duas das iniciativas que in-
tegram um conjunto de ações
no sentido de que sejam
reorientadas as atividades
do poder público, nos mol-
des acima expostos.

Essas iniciativas especí-
ficas são complementadas
por uma terceira, que se
apresenta especialmente re-
levante para o Estado, no presen-
te momento: trata-se da revisão
da legislação estadual referente
às concessões de serviço público.
Por força do parágrafo único do
art. 1 da Lei n 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que "dispõe so-
bre o Regime de Concessão e Per-
missão da Prestação de Serviços
Públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal e dá outras
providências", Minas Gerais se
vê, atualmente, na contingência
de rever e adaptar sua legislação
às normas gerais previstas no
mencionado diploma federal.

Finalmente, deve-se destacar
a iniciativa parlamentar na ma-
téria, sob a forma do Projeto de
Lei n° 760/96, em tramitação, do
deputado Anderson Adauto, que,
caso aprovado e sancionado, fixa-
rá normas específicas para a par-
cena entre o Estado e o setor
privado no caso de obras de infra-
estrutura.

Nota-se, portanto, a preocupa-
ção tanto do Poder Executivo
quanto do Legislativo com a trans-

ferência para o setor privado, seja
pela privatização ou pela delega-
ção, de atividades que não consti-
tuem o núcleo de atuação especí-
fica do Estado. Essa transferên-
cia importa, no entanto, o fortale-
cimento de mecanismos de plane-
jamento e de avaliação de políti-
cas e de iniciativas de natureza
pública, mediante areformulação
do sistema estadual de planeja-
mento e coordenação da ação go-
vernamental.
Planejamento - Segundo se pro-
põe no PMDI, a atuação do poder
público com vistas à restauração

do Sistema Estadual de Planeja-
mento, Orçamento e Coordena-
ção da Ação Governamental deve
ter como objetivo o de "recuperar,
minimamente, a capacidade de
formulação e programação de po-
líticas e recursos públicos". Esse
objetivo é, ainda, considerado
"uma das prioridades essenciais
da reforma e da modernização do
Estado".

Para atender a esse objetivo, o
governador do Estado encami-

nhou ao exame do Poder Le-
gislativo alguns projetos de
lei que dispõem sobre a
reformulação do sistema de
planejamento do Estado, de
forma a torná-lo mais eficaz
e adequado aos novos mode-
los de atuação que se preten-
de implantar. Como exem-
plo de medidas nesse senti-
do, temos a extinção da
autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de
Belo Horizonte (Plambel), a
alteração da estrutura da
Fundação João Pinheiro e
das estruturas orgânicas das
Secretarias de Estado de Ci-
ência e Tecnologia e do Pla-
nejamento e Coordenação
Geral.

Nesses projetos, além de
significativa redução de car-

gos de provimento em comissão -
apenas a título de exemplo, no
Projeto de Lei n 728/96, que alte-
ra a estrutura da Seplan, são ex-
tintos 59 cargos, sendo que, des-
tes, 27 são de nível de diretoria -
pretende-se a racionalização das

estruturas de planejamento, de
forma que possam atuar com mais
eficácia nas tarefas que lhes são
atribuídas. Aliás, é bom ressaltar
que, em grande parte dos projetos
de lei apresentados como inte-
grantes da denominada "reforma
administrativa" tem-se a conju-
gação de fatores estruturais e fa-
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tores conjunturais: a necessidade
de reformulação da máquina ad-
ministrativa é acompanhada pela
busca da redução de gastos, espe-
cialmente os que se relacionam
com o custeio da máquina pú-
blica.

Ao processo de desoneração do
Estado, acompanhado pela
reformulação do sistema de pla-
nejamento, soma-se a desconcen-
tração das atividades adminis-
trativas, de forma que se tenha
um melhor atendimento das de-
mandas sociais, como veremos a
seguir.
Regiões administrativas - O
modelo de desconcentração das
atividades administrativas pro-
posto pelo governo Eduardo
Azeredo pressupõe a articulação
das ações dos diversos setores da
administração pública, reunidos
sob a coordenação de uma estru-
tura específica de planejamento.
Trata-se, em síntese, da
regionalização de tarefas, de for-
ma a possibilitar aos cidadãos um
acesso mais ágil e eficaz aos servi-
ços oferecidos pelo poder público.

A realidade social e econômica
mineira não é homogênea: o Esta-
do, com suas diferenças regionais
acentuadas, não pode ser admi-
nistrado a partir de premissas e
propostas genéricas definidas no
seu centro político-administrati-
vo. A percepção dessas peculiari-
dades levou o legislador consti-
tuinte, em 1989, a incluir no texto
da Carta estadual, no capítulo
que trata da Organização do Es-
tado, toda uma seção dedicada à
regionalização.

A proposta de criação de Re-
giões Administrativas, concreti-
zada com a vigência da Lei n
11.962, de 30 de outubro de 1995,
atende, em primeiro lugar, ao dis-
posto no art. 41 da Constituição
Estadual: a articulação regional
das ações administrativas deve

ter como objetivo, dentre outros,
de acordo com o dispositivo cita-
do, o de "contribuir para a redu-
ção das desigualdades regionais,
mediante execução articulada de
planos, programas e projetos re-
gionais e setoriais dirigidos ao
desenvolvimento global das cole-
tividades do mesmo complexo
geoeconômico e social".

As Regiões Administrativas,
vinculadas à Secretaria do Plane-
jamento e Coordenação Geral, têm
por competência, de acordo com o
disposto no art. 40 da Lei n° 11.962,
de 1996, dentre outras, propor-
cionar às populações regionais me-
lhores condições de acesso aos
serviços públicos, a de articular
regionalmente a ação dos órgãos
e das entidades administrativas,
prestar assistência técnica aos
municípios na elaboração de pro-
jetos e programas de infra-estru-
tura e saneamento básico.

A implantação do novo modelo
deverá ser feita de forma gradual,
para que não se tenha uma ruptu-
ra abrupta com a realidade ora
existente. Além disso, durante o
processo de implantação poderão
ser corrigidas eventuais falhas e
disfunções detectadas nos primei-
ros experimentos, de forma que
se tenha um resultado final
satisfatório.
Finanças - Passados cerca de
dois anos desde o início do proces-
so de estabilização econômica em-
preendido mediante o Plano Real,
algumas das conseqüências da
nova realidade já podem ser niti-
damente visualizadas, no que se
refere às finanças públicas.

Em primeiro lugar, é inegável
que a redução dos altos índices
inflacionários trouxe benefícios
para a grande massa de trabalha-
dores no Brasil, especialmente
para aqueles que não tinham aces-
so aos mecanismos de indexação
da moeda, que proporcionavam

meios de preservação do valor dos
salários. Entretanto, fica bem cla-
ro, atualmente, que o setor públi-
co era um dos que mais se benefi-
ciavam da instabilidade da moe-
da: ao postergar, nos limites da
lei, pagamentos devidos, aplican-
do o produto da arrecadação tri-
butária pelo maior período que
pudesse, era possível ao Estado
obter um equilíbrio de certa for-
ma artificial nas suas contas, sem
a necessidade de recorrer a novos
mecanismos de endividamento.

A conjunção entre a impossibi-
lidade de se recorrer aos mecanis-
mos de postergação acima citados
- que, inclusive, tornaram-se
ineficientes - e os altíssimos pa-
tamares atingidos pelos juros do
mercado, fato decorrente da ne-
cessidade de atração de investi-
mentos externos, levou não ape-
nas o Estado de Minas Gerais,
mas, de forma geral, todas as ou-
tras entidades da federação, a
uma situação de pré-insolvência.

A atuação do governo, em face
da situação em que se encontram
as finanças estaduais, pode acon-
tecer em quatro esferas diferen-
tes: a reforma fiscal, o refinan-
ciamento da dívida de curto pra-
zo, a alienação de ativos e a redu-
ção de despesas de custeio. Essa
atuação, como já lembramos em
outra passagem deste trabalho,
não deve se dissociar dos objeti-
vos mais amplos de uma verda-
deira reforma, que são os de tor-
nar o Estado mais eficaz e moder-
no, adequando-se aos novos
paradigmas que emergem na es-
fera administrativa.
Reforma fiscal - Ainda que não
constituam temas de uma refor-
ma administrativa propriamente
dita, tanto a reforma fiscal quan-
to o refinanciamento da dívida de
curto prazo integram um conjun-
to de medidas indispensáveis para
que se tenha uma reorientação da
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atuação do Estado no sentido da
maior eficácia no atendimento das
demandas sociais.

Diretrizes gerais para a atua-
ção governamental no que diz res-
peito à reformulação do aparato
legal e operacional na área tribu-
tária constam do programa
estruturante Reforma e Moderni-
zação do Estado, no PMDI. Essas
diretrizes contemplam o aprimo-
ramento da legislação exis-
tente, a modernização da ad-
ministração tributária, a mo-
dernização dos mecanismos
de combate à sonegação fis-
cal, a modernização da ad-
ministração do crédito tribu-
tário e das atividades volta-
das para os processos judi-
ciais no caso de crimes con-
tra a Fazenda Pública.

No campo da legislação,
pode-se dizer que as iniciati-
vas mais importantes, nos úl-
timos tempos, são as que di-
zem respeito à revisão do Re-
gimento de Custas e Emolu-
mentos e a nova fórmula de
distribuição aos municípios de
parcela do ICMS, nos termos
do art. 150, § 1, II, da Consti-
tuição Estadual.

Quanto aos procedimentos de
natureza administrativa, desta-
ca-se iniciativa no sentido do
envolvimento de toda a popula-
ção na tarefa de evitar a evasão de
tributos, através da adoção de um
sistema de premiação baseado na
apresentação de documentos fis-
cais. No mesmo sentido, os meios
de comunicação têm recentemen-
te noticiado a existência de inici-
ativas para que sejam punidas
empresas sonegadoras de impos-
tos, através do pedido de inter-
venção ou até mesmo de sua fa-
lência.

Essas iniciativas, entretanto,
perdem bastante a sua razão de
ser quando, ao mesmo tempo, e de

forma nitidamente contraditória,
o governador do Estado propõe a
anistia de débitos fiscais de valo-
res significativos. Trata-se de uma
situação aparentemente inexpli-
cável, que pode, em casos extre-
mos, comprometer a credibilidade
de todo o processo, caso não sejam
convincentes as razões apresen-
tadas para a concessão do bene-
fício.

O refinanciamento da dívida
de curto prazo - necessidade in-
contestável, tem sido, por sua vez,
objeto de projetos de lei de natu-
reza bastante polêmica. A parte o
contrato, de notório conhecimen-
to, assinado pelo governo mineiro
com a Caixa Econômica Federal,
que deu origem a uma curiosa
inversão no processo legislativo -
busca-se, no Projeto de Lei n°
745/96, em tramitação, o referen-
do para aquilo que deveria ter
sido previamente autorizado -,
uma das propostas mais interes-
santes para o tratamento da dívi-
da estadual reside na criação da
empresa pública Caixa de Amorti-
zação da Dívida (Cadiv), que tem

como objetivo "auxiliar o Tesouro
Estadual na administração da dí-
vida pública do Estado de Minas
Gerais, visando ao alongamento
de prazos e à redução dos custos
das obrigações, utilizando-se de
mecanismos próprios".
Alienação de ativos - A aliena-
ção de ativos estaduais integra o
conjunto de soluções para proble-
mas conjunturais e, ao mesmo

tempo, articula-se com obje-
tivos mais amplos, especifi-
cados no PMDI, que define a
desoneração do Estado como
sendo um processo que "en-
globa privatizações, conces-
sões, parcerias, alienações e
terceirizações".

Destacam-se, no proces-
so de alienação de ativos,
duas modalidades significa-
tivamente distintas de atua-
ção: a primeira relaciona-se
com o processo de priva-
tização de empresas esta-
tais, como são os casos do
Credireal e da Gasmig, já
mencionados neste trabalho.
Um desdobramento lógico
dessa linha de atuação po-
derá ser o desencadeamento
do processo definitivo de

privatização do Banco do Estado
de Minas Gerais (Bemge) e da
Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig).

Outra modalidade de atuação
do Estado, concretizada median-
te a apresentação de vários proje-
tos de lei nos últimos meses, diz
respeito à alienação de imóveis
ociosos, revertendo os recursos
obtidos para a construção de pré-
dios ou para a melhoria de insta-
lações já existentes. Vários são,
também, os projetos no sentido de
que sejam transferidos para mu-
nicípios determinados imóveis
que podem ter melhor destinação
social, se repass do o seu domínio
para as entidades locais. Nesses
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casos, a pequena perda patri-
monial do Estado pode ser com-
pensada pelo ganho social obtido,
o que está plenamente de acordo
com as premissas mais amplas
que reorientam a atividade admi-
nistrativa.

Finalmente, um grande núme-
ro de projetos de lei de tramitação
recente na Assembléia Legislativa
diz respeito à reformulação das
Secretarias de Estado. A par da
necessidade de redefinição de fun-
ções, com vistas à maior eficácia
nas ações administrativas -tema
este já exaustivamente abordado
neste trabalho -, nota-se um de-
nominador comum nos projetos
que tratam das novas atribuições
das Secretarias de Estado: busca-
se a redução de estruturas inter-
mediárias, com a conseqüente
redução de cargos comissionados.
Dessa forma, chegamos ao últi-
mo, e talvez um dos mais polêmi-
cos temas que integram a refor-
ma administrativa, qual seja, a
redução de despesas de custeio,
especialmente as que se referem
ao gasto com o pagamento da fo-
lha de pessoal.
Despesas com pessoal - Um
dos pressupostos para a moderni-
zação do Estado reside no
enxugamento da máquina admi-
nistrativa, com o concomitante
reaparelhamento dos meios e qua-
lificação dos quadros remanes-
centes. Trata-se de um movimen-
to no sentido contrário ao que se
deu quando da promulgação da
Constituição de 1988, quando,
mediante a adoção do Regime
Jurídico único e da estabilização
prevista no art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (ADCT), os entes públi-
cos viram-se diante de um grande
acréscimo nos seus quadros de
pessoal. Dadas as garantias cons-
titucionais existentes, que não
podem e não devem ser violadas,

a atuação do Estado, no que diz
respeito aos servidores públicos,
deve ser firme, porém justa e
parcimoniosa. A existência de li-
mites constitucionais e legais para
os gastos com o custeio de pessoal
constitui norma válida, que deve
ser seguida. Entretanto, não faz
sentido, no Direito, que o cumpri-
mento de uma regra somente seja
obtido com o descumprimento de
outras.

Para a redução das despesas
com pessoal, o governo do Estado
de Minas Gerais tem à sua dispo-
sição soluções de natureza admi-
nistrativa e de natureza legal.
Dentre as primeiras, destaca-se a
não-renovação de contratos tem-
porários, especialmente na área
da educação, tal como se deu no
início deste ano. Essas ações, en-
tretanto, são limitadas em si mes-
mas: os efeitos da redução de gas-
tos podem não ser proporcionais
ao custo social que decorre das
medidas adotadas. Esse custo
desdobra-se em duas direções di-
ferentes, pelo menos. Por um lado,
existem limites para que não se-
jam comprometidas as funções do
poder público na área da educa-
ção. Por outro lado, dado o valor
irrisório das remunerações indi-
vidualmente pagas aos contrata-
dos, tem-se que o corte de pessoal
atinge diretamente aquelas pes-
soas que, via de regra, mais de-
pendem dos serviços públicos,
agravando, portanto, suas condi-
ções de vida e, conseqüentemen-
te, gerando novo ônus para o Es-
tado. Em síntese, se nos casos de
alienação de imóveis, argumen-
ta-se, o ganho social compensa a
perda patrimonial, no caso da não-
renovação de contratos pode-se
argumentar, dentro da mesma
lógica, que o custo social do de-
semprego elide o ganho obtido
com a redução das despesas de
custeio.

Outras ações administrativas
possíveis estão desde muito con-
templadas nas competências do
poder público e englobam, dentre
outras, o não-provimento de car-
gos vagos em decorrência de apo-
sentadorias e a adoção de medi-
das disciplinares adequadas para
a demissão de servidores mi-
dôneos. A sua aplicação depende
de mudanças culturais no serviço
público e, principalmente, de von-
tade política emanada dos esca-
lões superiores.

Dada a existência da estabili-
dade constitucionalmente asse-
gurada aos servidores efetivos,
até que se tenha uma definição
acerca da reforma constitucional
proposta pelo governo federal, no
plano legislativo, em primeiro
lugar, o campo de atuação do go-
verno restringe-se à extinção de
cargos comissionados. Nesse sen-
tido, pode-se afirmar que a redu-
ção de despesas de custeio tem
sido significativa: em dez proje-
tos de lei encaminhados para o
exame do Poder Legislativo, no
primeiro semestre de 1996, rela-
tivos a estruturas de Secretarias
de Estado ou entidades vincula-
das ao Poder Executivo, preten-
de-se a extinção de 423 cargos de
provimento em comissão, na sua
maior parte de recrutamento
amplo, e em significativa percen-
tagem situados no nível de asses-
soria ou diretoria.

Existe, ainda, uma última e
importante possibilidade de atua-
ção do poder público para a redu-
ção de despesas com pessoal. Tra-
ta-se da proposta de exoneração
voluntária, conforme consta do
Projeto de Lei n° 469/95, de auto-
ria do deputado José Bonifácio,
em tramitação na Assembléia
Legislativa, ao qual foram anexa-
das proposições semelhantes, de
autoria dos deputados Durval An-
gelo e Anderson Adauto, além de
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projeto encaminhado pelo gover-
nador do Estado.

A idéia básica da proposta da
exoneração voluntária ainda não
foi plenamente compreendida e
assimilada por grande parte dos
administradores e servidores pú-
blicos estaduais. Não se trata de
forçar o servidor a se exonerar:
isto nem mesmo seria possível,
dadas as garantias consti-
tucionais existentes. Por
outro lado, não se pretende
que o Estado fique à mercê
da vontade do servidor, fato
que poderia gerar a perda
de importantes quadros
para a administração públi-
ca. O projeto prevê mecanis-
mos que contemplem tanto
os interesses do Estado
quanto os daqueles servido-
res que, insatisfeitos com
sua situação, pretendam
abrir mão de seus cargos efe-
tivos.

Medidas semelhantes à
que se propõe em Minas
Gerais já estão em vigor no
Rio Grande do Sul e estão
em vias de implantação nos
Estados de São Paulo,
Pernambuco e da Bahia,
entre outros. A recente ma-
nifestação pública do minis-
tro Bresser Pereira, no sentido da
adoção de um programa de incen-
tivo a exonerações voluntárias no
âmbito da administração federal,
reforça os argumentos em favor
da adoção de um programa nes-
ses moldes por parte da adminis-
tração estadual.
Os novos tempos - A reforma
administrativa proposta pelo go-
verno Eduardo Azeredo, como se
viu, pretende abordar vários e
importantes temas relacionados
à atuação do poder público. No
curso da sua implantação, devem
ser esperado,,  aalorados debates
e acirradas críticas: isso é normal

e desejável em um regime demo-
crático e, especialmente, em situ-
ações onde o ineditismo dos pro-
blemas exige, também, a adoção
de soluções inovadoras. Do con-
fronto das idéias, surgidas no de-
bate contraditório e democrático,
emergem as melhores soluções
para a administração das deman-
das populares. Em linhas ge-

rais, os objetivos das ações a que
se propõe o governo coadunam-se
com as premissas e os parâmetros
impostos pela nova realidade so-
cial. Estruturas estatais enxutas,
eficazes e voltadas para ativida-
des de planejamento e coordena-
ção, constituem a nova tendência
que se consolida nas democracias
modernas.

Persistem, entretanto, vários
e importantes problemas a serem
enfrentados na realidade esta-
dual. O processo de implantação
das Administrações Regionais não
se encontra efetivamente consoli-
dado, e a lembrança do destino

dado à proposta, abandonada, de
redefinição das Regiões de Plane-
jamento, de 1993, no governo
Hélio Garcia, permanece como um
alerta para que tal fato não ocorra
novamente.

Por outro lado, a reorientação
das atividades do Estado no sen-
tido do planejamento, orientação
e controle das políticas públicas

executadas por particula-
res pressupõe a existência
de ordenamento legal ade-
quado, específico, e não
apenas a produção de leis
genéricas, nos antigos mol-
des do formalismo que dava
sustentação ao modelo bu-
rocrático.

Finalmente, a redução
dos quadros de pessoal,
para que não se tenha o
simples desmonte da má-
quina pública, comojá ocor-
reu em passado não muito
distante, deve ser acompa-
nhada por programas es-
pecíficos de qualificação,
treinamento e seleção de
pessoal capacitado para li-
dar com novas variantes
tecnológicas e organiza-
cionais.

Ainda é prematuro in-
tentar uma análise quanto

aos resultados da reforma admi-
nistrativa proposta no governo
Eduardo Azeredo. Somente pode-
mos afirmar que a necessidade de
repensar o Estado existe e que
ações nesse sentido estão em an-
damento neste momento, em Mi-
nas Gerais. A reforma adminis-
trativa somente pode ser entendi-
da como um processo em anda-
mento, que talvez nunca deva
chegar a um termo final, estático,
mesmo porque a realidade social
moderna é cada vez mais marcada
pelo dinamismo inerente às con-
dições de vida atualmente exis-
tentes.
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OPINIÃO
UMA REFORMA DEMOCRÁTICA

A reforma administrativa proposta pelo governo do Estado, sob aforina
de distintos projetos de lei amplamente discutidos pelo Poder Legislativo
e por representantes da sociedade civil, busca promover a adequação
da máquina pública às novas demandas produzidas na sociedade

Não se pode, nos dias atuais, contestar o
fato de que o próprio dinamismo da vida
moderna impõe ao Estado a busca constante
de novas soluções, ágeis e eficazes, para os
problemas e desafios que emergem no con-
texto das relações sociais.

A tarefa de administrar, na empresa
privada ou na esfera pública, exige do admi-
nistrador um adequado conhecimento da
realidade, que deve ser acompanhado por
instrumentos de planejamento abrangentes
e eficazes. Exige, ainda, o desencadeamento
de ações concretas, para que sejam atingidos
os objetivos propostos e que se busque a
realização do bem comum.

O governador do Estado, atendendo a
imperativo de ordem constitucional, enca-
minhou, em 1995, ao exame do Poder Legis-
lativo o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI), que, aprovado e sancio-
nado sob a forma da Lei n° 12.051, de 29 de
dezembro de 1995, define importantes
parâmetros para a elaboração e execução de
projetos relevantes para o desenvolvimento
mineiro. A partir de uma leitura atenta do
PMDI, que contemple tanto as premissas
quanto as propostas nele contidas, pode-se
ter uma ampla visão do processo de

reformulação desencadeado na administra-
ção pública estadual. Sem essa leitura, en-
tretanto, pode-se ter a idéia equivocada de
que o processo de reforma administrativa
visa apenas à correção de problemas
conjunturais, dos quais a escassez de recur-
sos é o mais visível. Ao contrário, várias das
medidas que integram a proposta de

reformulação administrativa do governo es-
tadual estão previstas no PMDI, como parte
do programa estruturante considerado fun-
damental para desenvolvimento, em médio
e longo prazos, da economia mineira.

A reforma administrativa democratica-
mente proposta pelo governo do Estado, sob a
forma de distintos projetos de lei, amplamen-
te discutidos pelos membros do Poder Legisla-
tivo e por representantes da sociedade civil,
tem como objetivo fundamental promover a
adequação da máquina pública às novas de-
mandas produzidas na sociedade. Para tanto,
foram previstas, entre outras medidas, pro-
fundas modificações no sistema de planeja-
mento e na estrutura básica de execução das
ações governamentais, atingindo praticamente
todas as Secretarias de Estado.

Outro ponto de destaque diz respeito à
desoneração do Estado. De acordo com as
mais modernas tendências administrativas,
não cabe ao poder público a execução de
ações que podem ser mais eficazes se
transferidas à iniciativa privada, sem pre-
juízo, entretanto, da manutenção do contro-
le finalístico por parte do Estado, mediante
a adoção de mecanismos eficientes de plane-
jamento e acompanhamento das políticas

públicas. Dessa forma, a parti-
cipação do Estado não se reduz:
pelo contrário, ganha em im-
portância e em grau de respon-
sabilidade.

Todos concordamos que o
papel do Estado deve ser re-
pensado. E o governo de Minas
Gerais, de forma aberta e trans-
parente, submete, neste mo-
mento, ao exame do Poder Le-

gislativo e de toda a sociedade, um conjunto
de propostas que tem exatamente como obje-
tivo tornar mais eficaz a atuação da máquina
pública, para melhor atender às demandas
de interesse de toda a coletividade. Somente
assim podem ser conjugadas as exigências
de eficácia com a plena manuLenção do regi-
me democrático.

"As modernas
tendências

administrativas
retiram do poder

público a
execução de

ações que
podem ser mais

eficazes nas
mãos da
iniciativa
privada."

DeputadoAjalmar Silva (PSDB)
Presidente da Comissão de Administração
Pública
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do Estado tem que responder para que e
para quem está sendo feita.

O governo estadual anunciou um pro-
grama contra a sonegação fiscal, como par-
te das medidas saneadoras do Estado. Pa-
ralelamente, o mesmo governo enviou à
Assembléia proposta de isenção fiscal para
a empresa Paraibuna de Metais, sonegado-
ra contumaz, com processo por crime fiscal
impetrado pelo próprio Estado. Esse fato
coloca em xeque a seriedade e os verdadei-
ros objetivos da reforma que se pretende
fazer.

A reforma que se promove está distante
de atingir o verdadeiro papel do Estado,
que é o de oferecer ao cidadão, ao contri-
buinte, um serviço público ágil e eficiente.
A concepção reducionista de Estado que
vigora atualmente no governo está refleti-
da em medidas como a privatização da
Gasmig e do Bemge. No caso da Gasmig,
abre mão de um importante instrumento
de política industrial para Minas, com um
retorno econômico irrisório; no caso da
privatização do Bemge, ainda mais grave,
só é justificável pela submissão do governo

"A reforma que
se promove está
distante de
atingir o
verdadeiro papel
do Estado, que é
o de oferecer ao
cidadão, ao
contribuinte, um
serviço público
ágil e eficiente."

OPINIÃO
QUAL REFORMA?
O objetivo de enxugara máquina do Estado e adaptá-la às novas exigências
do mundo moderno é correto; o problema está na concepção e na forma
como o governo está encaminhando sua reforma, de cima para baixo, sem
o envolvimento da sociedade e sem entrosamento com o Legislativo

Quando o governo Eduardo Azeredo ini-
ciou, no ano passado, a reforma patrimonial,
através de um conjunto de projetos de lei e
decretos destinados a promover mudanças
nas áreas financeira e patrimonial do Esta-
do, dizia-se que o objetivo era enfrentar a
rápida deterioração das contas públicas
estaduais. Essa era uma conseqüência di-
reta da política econômica do governo fede-
ral, de elevadas taxas de juros e fortemente
recessiva, que já arrastara o setor privado
e começava a fazer seus efeitos no setor
público. No início deste ano, o governo
estadual anunciava uma reforma adminis-
trativa com o objetivo de reduzir as despe-
sas públicas e tirar o Estado da situação de
descontrole financeiro.

Tal reforma se compõe basicamente de
demissões, da reformulação ou extinção de
algumas secretarias e órgãos do Estado e
da privatização de empresas públicas. A
afirmativa do governo de que tais medidas
resultariam no equilíbrio das contas públi-
cas, para que se cumprisse a função de
investimento em saúde e educação, não foi
confirmada. Na prática, o principal esforço
do governo Azeredo tem sido
o pagamento da dívida públi-
ca com a União.

	

Para nós, do Partido dos	 L
	Trabalhadores, o objetivo de	Lider

enxugar a máquina do Esta-
do e adaptá-lo às novas exi-
gências do mundo moderno é
correto e necessário. O pro-
blema da reforma é de con-
cepção, porque é feita de cima
para baixo, nos moldes do
governo neoliberal de Fernando Henrique
Cardoso, sem a preocupação com a discus-
são e o envolvimento da sociedade, sem
entrosamento com o Legislativo, acostu-
mado com a relação de subserviência da
maioria dos deputados. Qualquer reforma

eputado Durval Ângelo
do PT na Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais

estadual aos ditames do governo neoliberal
de Fernando Henrique Cardoso.

O Estado deve ser reformado para aten-
der aos interesses de todos os cidadãos e,
essencialmente, daqueles que estão margi-
nalizados econômica e socialmente.
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ENTREVISTA

Pedro Paulo de Almeida Dutra

REFORMA SEM OBJETIVOS
Um abismo separa as propostas de reforma administrativa do governo da
realidade onde ela terá de ser operada, com seus gestores desconsiderando,
principalmente, o papel do servidor público nesse processo, transfor-
mando-o de aliado em inimigo-mor das mudanças que são necessárias

Ele considera a reforma administrativa pretendida pelo
governo federal desnecessária, inoportuna e destinada a
complicar, ainda mais, a já difícil situação em que se encontra
a administração pública brasileira. Admitindo-se que a refor-
ma seja necessária, caberia criticar, no entanto, a forma como
ela está sendo conduzida e, mesmo que estivesse sendo bem

gerenciada, valeria questionar se
era a iniciativa mais oportuna
para o momento.

"A primeira grande reforma na
qual o governo deveria ter se em-
penhado é a reforma política.
Com a atual estrutura partidária,
dificilmente se implantarão re-
formas mie venham efetivamente
representar um aperfeiçoamento
de nossas instituições democráti-
cas" - afirma o professor Pedro
Paulo de Almeida Dutra, titular
da cadeira de Direito Administra-
tivo da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas
Gerais. Pedro Paulo é também
advogado militante e diretor do
Departamento de Direito Admi-
nistrativo do Instituto dos Advo-
gados de Minas Gerais. Nesta en-
trevista para a Revista do Legis-
lativo, o professor discorre sobre
aquelas medidas que considera
imprescindíveis para garantir re-
sultados mais seguros a uma re-
forma administrativa.
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Revista do Legislativo - O pre-
sidente Fernando Henrique Car-
doso assumiu o governo com o
compromisso de reformar o Esta-
do brasileiro, mas, até o momen-
to, pouco conseguiu avançar além
das discussões. O governo será
capaz de realizar as reformas pre-
tendidas? Quais são os grandes
obstáculos a superar para a con-
secução desse objetivo?
Pedro Paulo Almeida Dutra -
Diria que o grande obstáculo que
o governo Fernando Henrique
Cardoso enfrenta é a falta de
uma sólida base parlamentar no
Congresso Nacional. O que se tem
visto é que a votação de cada pro-
jeto tem obrigado o governo fede-
ral a empenhar-se numa luta
desgastante, cujos resultados não
lhe têm sido favoráveis. Esse fato
nada mais é do que a monótona
repetição que vem desde o gover-
no Jânio Quadros, acentuou-se
no governo Colior de Meio e está
presente no atual governo. E inte-
ressante notar, ainda, que os pre-
sidentes citados obtiveram vota-
ções expressivas, e, no entanto,
verdadeiros impasses surgiram
no passado, e se repetem no pre-
sente, quando se trata de exercer
a ação governamental. Ante o
quadro delineado, reforço minha
convicção de que a primeira gran-
de reforma na qual o governo de-
veria ter se empenhado é a refor-
ma política, que impusesse am-
pla reformulação partidária. Com
a atual estrutura partidária do
País, dificilmente se implantarão
reformas que venham efetivamen-
te a representar um aperfeiçoa-
mento de nossas instituições de-
mocráticas. As privatizações cons-
tituem um capítulo à parte nesse
processo, mas que também con-
tém grandes falhas, é pleno de
contradições, de constitucio-

nalidade duvidosa, que tem como
modelo países em nível de desen-
volvimento completamente dife-
rente do que existe no Brasil, pa-
recendo-me temerário que um
país como o nosso, em via de de-
senvolvimento, pretenda eliminar
de vez o seu setor público, como se
fôssemos uma economia como a
alemã, francesa ou inglesa.

RL - Que avaliação o senhor faz
das propostas de reforma admi-
nistrativa - uma das fundamen-
tais no processo de redimen-
sionamento do Estado, já apre-
sentadas pelo governo federal ?
PP - No meu modo de ver, a
proposta não passa de um discur-
so reformista. Tenho insistido, em
minhas palestras, nas mesas-
redondas de que tenho participa-
do, nos painéis em que tenho dis-
cutido reforma administrativa,
numa questão preliminar, apa-
rentemente banal, mas que não
deixa de ser muito importante:
não há quem não fique impres-
sionado com as exposições de mo-
tivos das muitas reformas admi-
nistrativas que já foram apresen-
tadas. De fato, são verdadeiros
repositórios de Ciência da Admi-
nistração, nos quais se encontra
o que há de mais avançado e am-
bicioso em termos de moderniza-
ção administrativa. Por que, en-
tão, os resultados são tão insa-
tisfatórios, tão frustrantes? A res-
posta é simples: há um abismo
entre as propostas de reforma
administrativa e a realidade na
qual ela vai operar. Não se leva
em consideração o nível intelec-
tual, a qualificação funcional, a
motivação dos que serão os agen-
tes executores dessas propostas
de mudança. Eles não estão sen-
do devidamente preparados para
dar concretitude às mudanças

"A primeira
grande reforma

na qual o
governo deveria

ter se empenhado
é a reforma

política, impondo
uma ampla

reformulação
partidária"
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pretendidas. E muito fácil elabo-
rar reforma administrativa em
gabinetes ministeriais; o difícil,
para não dizer impossível, é
implantá-la na estrutura orga-
nizacional a que ela se destina.
Por isso é que não posso ser oti-
mista em relação à proposta ad-
ministrativa que está sendo de-
fendida, admitindo até que isso
venha sendo feito com espírito
público e uma certa inspiração
messiânica, mas, induvidosa-
mente, com pouca vivência com o
setor público brasileiro e nossa
cultura administrativa.

RL - Que dificuldades o governo
encontra para implementar a re-
forma administrativa e a que o
senhor as atribui?
PP - Além do já exposto, outras
dificuldades surgiram, em gran-
de parte, por absoluta falta de
estratégia do governo que a ini-
ciou, atemorizando os servidores,
acenando-lhes com a supressão
da estabilidade, com o anúncio de
demissões em massa e com inquie-
tantes e reticentes alusões ao di-
reito adquirido. Ora, reforma ad-
ministrativa tem de ter, necessa-
riamente, um sentido construti-
vo, de vir associada à idéia de
aperfeiçoamento, de racionaliza-
ção, de modernização, de modo a
tornar mais eficiente a ação da
administração pública, em bene-
ficio de toda a comunidade. E mais:
a pregação reformista não pode
deixar de considerar o servidor
como o agente centralizador das
mudanças desejadas. Sem a sua
adesão ao esforço de fazer a refor-
ma, sem sua integração nesse
movimento, nada se modificará.
Tornar o servidor público um
aliado da reforma deve ser, pois,
seu primeiro grande objetivo. Isso
se consegue com diálogo, com es-

clarecimentos, com transparên-
cia de objetivos e, fundamental-
mente, com coerência no compor-
tamento dos executores da refor-
ma. Será que não parece uma
gritante discriminação atribuir
todas as mazelas atuais da fun-
ção pública ao servidor público e
querer penalizá-lo com demissões,
enquanto no bojo do projeto da
reforma não há uma linha sequer
que preveja qualquer responsabi-
lidade das autoridades adminis-
trativas? Não são elas afinal que
conduzem a grande massa de ser-
vidores? Valorização do servidor
público não é uma figura de retó-
rica, para ser usada quando con-
veniente. Ela é um dado impor-
tante em todo esse processo, não
podendo em momento algum ser
negligenciada. Como nada disso
foi feito, os resultados não pode-
riam ser diferentes dos que hoje
aí estão.

RL - Qual é a perspectiva de o
governo conseguir levar adiante a
reforma administrativa?
PP - Como já estamos em pleno
período eleitoral, não vejo pers-
pectiva alguma de qualquer mu-
dança significativa antes das elei-
ções. O próprio governo federal já
está consciente disso, tanto quejá
admite deixar para depois das
eleições a discussão dos grandes
temas da reforma, limitando-se,
no momento, a algumas modifica-
ções de natureza predominante-
mente organizacional, que pode-
rão ser efetivadas por decreto.

RL - O senhor é capaz de prever o
que será conseguido pelo governo
e o que será deixado de lado nessa
reforma?
PP - Tudo vai depender da con-
duta futura do governo em rela-
ção à proposta atual. E ela carece

"Sem a adesão
do servidor
público ao

esforço de fazer
a reforma, sem
sua integração

nesse
movimento,

nada se
modificará"
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"A reforma
administrativa

do governo
federal é

desnecessária,
inoportuna e vai
complicar ainda

mais a difícil
situação do

ffsetor público"
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de modificações profundas para
representar efetivamente um
aperfeiçoamento do aparelho ad-
ministrativo federal. Seria o gran-
de momento, tendo em vista o
intervalo forçado pela realização
das eleições, de convocar as uni-
versidades brasileiras ao debate
de todas essas questões, abrindo-
se, todavia, a possibilidade de
modificações do projeto governa-
mental, se houver consenso sobre
certas alterações que virão aper-
feiçoá-lo. Portanto, um debate que
não seja meramente acadêmico,
mas vinculado ao compromisso
de modernizar a administração
pública brasileira.

RL - Do ponto de vista doutriná-
rio, por onde uma reforma admi-
nistrativa deveria começar?
PP - Será impossível, numa en-
trevista, discorrer, doutrina-
riamente, sobre as diversas eta-
pas compreendidas pelo que se
convencionou denominar "refor-
ma administrativa". Algumas
delas já se tornaram clássicas,
tais como o levantamento de da-
dos, diagnóstico, discussão do dia-
gnóstico com as chefias e escalões
médios e superiores, análise ad-
ministrativa dos dados recolhi-
dos, formulação do projeto de re-
forma da unidade funcional em
questão, ministério, secretarias,
etc. Todo esse trabalho, essen-
cialmente técnico, deve ser prece-
dido, necessariamente, de uma
consciente e objetiva fixação de
metas e uma clara vontade políti-
ca de apoiar a reforma, explici-
tando o que o governante preten-
de do aparelho administrativo,
para que fins deverá ele ser ajus-
tado. Como também deve ser, si-
multaneamente, realizado um
estudo aprofundado da queL fica-
ção do agente público que atua na

unidade funcional que está sendo
objeto de reestruturação, com vis-
tas a identificar falhas porventura
existentes em sua formação pro-
fissional, para o estabelecimento
de um eficiente programa inten-
sivo de treinamento. Minas Ge-
rais poderia ter hoje um centro
avançado de reforma administra-
tiva, que teria assegurado à ad-
ministração pública do Estado
condições adequadas de operacio-
nalidade, com a absorção do que
existisse de melhor em termos de
técnicas de administração, de
aperfeiçoamento e treinamento de
pessoal e de utilização de todo o
potencial tecnológico que é colo-
cado à disposição das administra-
ções modernas. A semente desse
grande centro, e que já havia pro-
duzido excelentes resultados, foi
lançada no governo Israel Pi-
nheiro, com a criação, em 1968,
da Fundação Escritório Técnico
de Racionalização Administrati-
va (Etra), cuja estrutura compor-
tava um setor voltado exclusiva-
mente para projetos de reforma
administrativa e um outro desti-
nado a serviços de processamento
de dados do Estado.

RL - Como funcionava essa fun-
dação?
PP— Equipes multidisciplinares
eram formadas para a análise ad-
ministrativa dos diversos órgãos
do Estado. O projeto de reforma
administrativa era o resultado de
aprofundados estudos e de cuida-
dosas análises. Conhecia-se o que
se estava reformando. Sabia-se o
fim que se pretendia atingir. Ti-
nha-se consciência do que se esta-
va fazendo. Era, induvido-
samente, um esforço sério com
vistas ao aperfeiçoamento da ad-
ministração estadual. O objetivo
fundamental da reforma assim
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concebida era a adequação da
máquina estatal, nos seus diver-
sos setores e conforme as priori-
dades programáticas, às exigên-
cias do desenvolvimento social e
econômico do Estado. Paralela-
mente, mediante programas in-
tensivos de treinamento, os servi-
dores se reciclavam para bem se
desincumbirem de suas funções,
na nova estrutura organizacional
que acabava de ser implementada.
Em 1974, o Etra foi extinto para
dar lugar à Prodemge, vitoriosa
companhia de processamento de
dados, mas que nada tem a ver
com reforma administrativa. Per-
deu-se, assim, com a extinção do
Etra, a referência central do de-
senvolvimento e aperfeiçoamen-
to do aparelho administrativo do
Estado, não se falando o que se
perdeu em termos de pesquisa e
de acompanhamento da evolução
das estruturas organizacionais
que foram se modificando ao lon-
go do tempo. As reformas admi-
nistrativas, a partir de então, não
passaram de subjetivas modifica-
ções de organogramas de secreta-
rias, que iam sendo criadas e ex-
tintas a cada novo governo que se
instalava. Este é outro dado im-
portante da nossa cultura admi-
nistrativa : o desapreço total pela
continuidade.

RL - As questões da quebra da
estabilidade do servidor público e
da extinção do regime jurídico
único parecem ser os pontos mais
polêmicos da reforma adminis-
trativa. O senhor concorda?
PP - Várias são as questões polê-
micas do projeto da reforma ad-
ministrativa, mas, sem dúvida, a
pretendida flexibilização da es-
tabilidade e a anunciada extin-
ção do regime jurídico único são
questões que vêm suscitando vi-

vas controvérsias. A instituição
do regime jurídico único, na mi-
nha opinião, foi um erro clamoro-
so. De fato, a unificação dos regi-
mes jurídicos da administração
direta, autárquica e fundacional
retirou das entidades que com-
põem a administração indireta
toda sua virtualidade, todo seu
potencial de ação afetando consi-
deravelmente sua autonomia ad-
ministrativa. Portanto, um enor-
me retrocesso. Mas que dizer,
agora, de sua extinção? Difícil será
identificar qual situação é a pior:
manter o regime jurídico único ou
extingui-lo? Esse é um exemplo
expressivo de que mudanças pro-
fundas não podem ser introdu-
zidas na função pública sem um
exame detido, debatido, testado e
amadurecido de todas as suas
conseqüências. Há certas situa-
ções que no Direito Público quase
se tornam irreversíveis, tão gra-
ves são suas repercussões quando
alteradas. A chamada flexibili-
zação da estabilidade nada mais
é do que um eufemismo tático
usado pelo governo: na prática, a
flexibilização terá os mesmos efei-
tos que a extinção da estabilida-
de. Por que a estabilidade assu-
miu tamanha importância na pro-
posta de reforma? Pura e simples-
mente, porque ela é que mais de
perto diz respeito à possibilidade
de reduzir os elevados gastos com
o pessoal do serviço público pela
redução de seus quadros e pelo
afastamento de funcionários com
baixo nível de desempenho. Os
riscos são enormes: como se pode
esperar uma avaliação criteriosa
de desempenho de servidores sob
a pressão da necessidade imedia-
ta de redução dos dispêndios com
o funcionalismo? Se até hoje a
avaliação dos servidores pratica-
mente não existe, como implantá-

"Uma reforma
mais simples

deveria
começar com
um intenso
trabalho de

conscientização
das chefias

em todos
os níveis"
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Ia da noite para o dia? O que se
teme é que tal fato, se concretiza-
do, venha a ser uma fonte inesgo-
tável de injustiças, de discrimina-
ções, em que os menos favoreci-
dos serão, inevitavelmente, os
grandes prejudicados. Cabe, ain-
da, ressaltar que a legislação vi-
gente tem condições de afastar o
funcionário relapso, que não cum-
pre suas obrigações. Para isso é
que existe o processo administra-
tivo disciplinar tão pouco utiliza-
do por acomodação injustificável
dos que têm responsabilidades
de chefia. Também o estágio
probatório só não produz resulta-
dos porque é mal utilizado, por-
que ele existe exatamente para
avaliar a aptidão do funcionário
para o exercício da função para a
qual foi nomeado. Todas essas
falhas podem, perfeitamente, ser
corrigidas, bastando vontade nes-
se sentido.

RL - Essas medidas seriam, en-
tão, desnecessárias?
PP - No meu modo de ver, a não
ser pela intenção já tantas vezes
declarada da necessidade de re-
duzir gastos com a folha de pesso-
al, a reforma administrativa pro-
posta pelo governo federal se me
afigura, em grande parte, desne-
cessária, inoportuna e destinada
a complicar, ainda mais, ai  difí-
cil situação em que se encontra a
administração pública brasileira.
Inspirado na lição de André
Délion, eminente publicista fran-
cês, de que "l'esprit moderne est
tel qu 'ii n 'admet plus la critique
de celui qui ne propose pas une
autre solution", diria que uma
reforma muito mais simples, mas
com muito mais chances de pro-
duzir resultados seguros, sem
traumas e sem gastos, deveria
começar com um intenso trabalho

de conscientização das chefias em
todos os níveis. E pelas chefias
que as mudanças deverão come-
çar. Em segundo lugar, é preciso,
urgente, aperfeiçoar o Estatuto
dos Funcionários Civis federais e
estaduais; é preciso dotar os go-
vernos de uma auditoria admi-
nistrativa capaz de coibir os abu-
sos dos órgãos federais e esta-
duais; oportuna será também a
adoção do chamado "Ouvidor do
Povo"; as administrações públi-
cas federal e estaduais deveriam
adotar, o mais rápido possível,
procedimentos administrativos
previamente estabelecidos e de
cumprimento obrigatório; a ado-
ção em larga escala do contrato de
gestão permitirá que se avaliem
os resultados das gestões das au-
toridades administrativas; o es-
tabelecimento de um Código de
Responsabilidade do Administra-
dor Público é medida que se im-
põe e não mais pode ser adiada; a
elaboração de um Estatuto das
Empresas Estatais é outra medi-
da altamente recomendável; é
imperioso que se defina uma polí-
tica de pessoal para o Estado, que
seja menos retórica e mais com-
prometida com a nossa realidade,
sendo, inclusive, capaz de elimi-
nar de vez conhecidas triangu-
lações, que são formas ilegais de
aumento disfarçado de vencimen-
tos para determinadas categori-
as superiores de assessoria; e, fi-
nalmente, para o Estado de Mi-
nas Gerais, seria oportuno o re-
torno do Escritório Técnico de
Racionalização Administrativa
(Etra), para que o Estado volte a
ter um laboratório de administra-
ção pública, tão necessário ao seu
desenvolvimento econômico e so-
cial, já que apoiado no aparelho
administrativo estatal é que o
Estado construirá o progresso em
benefíci de toda a comunidade.

"É imperioso
que se defina

uma política de
pessoal para o

Estado, que seja
menos retórica e

mais
comprometida
com a nossa

realidade"
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SÍNTESE
A Comissão de Política Hídrica, Energética e Mineraria realizou, nos
últimos dois meses, dez audiências públicas para debater os problemas do
setor mineral no Estado, traçando um diagnóstico do segmento e
identificando os obstáculos que hoje comprometem seu desenvolvimento

BALANÇOMINERAL
ão se deve afirmar que as
atuais iniciativas do Poder
Legislativo estadual, em re-
lação aos setores de geologia
e mineração, decorrem, tão-
somente, do fato de haver
crise interna na estrutura
organizacional do sistema
operacional de recursos mi-
nerais do governo do Estado,
especialmente na Companhia
Mineradora de Minas Gerais
(Comig).

Primeiro, porque aAssem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais, através de sua co-
missão técnica específica
para o setor mineral, sempre
esteve atenta às questões do
setor, desde o início do pro-
cesso constituinte de 1988.
Lembremo-nos da realização,
pela referida Comissão de
Energia, Minas e Metalurgia
(naquela época, chamava-se

assim), de três importantes painéis: um antes do início dos
trabalhos da constituinte estadual; outro durante a elabora-
ção da Constituição Estadual; e mais um após a promulgação
da Constituição vigente. O conteúdo de todos esses painéis,
muito produtivos e marcados por uma intensa e profícua
presença de legítimos representantes da sociedade civil
organizada, encontra-se publicado pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, sob o título "Simpósio de
Política Mineral".

João César de Freitas Pinheiro

Geólogo, diplomado pela
Universidade de Brasília (UNB), pós-

graduado em Administração de
Comércio Exterior pela UNA e

doutorando pelo Instituto de
Geociências da Unicamp
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Segundo, porque a crise do sis-
tema estadual de geologia e mine-
ração tem sido permanente, des-
de que esse sistema foi criado e
implantado, assentando-se em
bases jurídicas não consolidadas,
não cimentadas por definições e
determinações políticas suficien-
temente fortes para sustentar sua
atuação ao longo do tem-
po, de modo eficiente,
de conformidade com os
interesses da grande
maioria da população.

Quem dera que tudo
se resumisse a uma sim-
pies crise interna de
gerenciamento da
Comig, caracterizada
por repressão aos sindi-
calistas (representantes
dos que trabalham na
empresa) e demissões
em massa, surgidas a
partir de um confronto
localizado. Isso seria
fácil de ser resolvido,
pelas partes envolvidas,
na Justiça do Trabalho
e outros foros adequa-
dos. Infelizmente, a
questão Comig está den-
tro de um contexto
maior, de mais difícil
percepção, que envolve a necessi-
dade de intervenção do Poder Le-
gislativo estadual.

A audiência pública de caráter
extraordinário, requerida pelos
deputados da Comissão de Políti-
ca Energética, Hídrica e
Minerária, que foi dividida em
várias sessões temáticas, traçan-
do um completo perfil da estrutu-
ra e da natureza do setor mineral,
decorre, isto sim, da necessidade
que a sociedade tem de dar um
balanço periódico da atividade
setorial.

Estão sendo expostos, na cita-
da audiência, importantes fatos,
parâmetros e opiniões sobre o co-
nhecimento e o aproveitamento
econômico dos recursos minerais
ocorrentes em Minas Gerais, atre-
lando-se os temas de caráter pu-
ramente técnico, de cunho geoló-
gico e tecnológico, às discussões

do campo da política e da admi-
nistração, com ênfase para a de-
finição do papel do Estado no se-
tor mineral, seja como agente
normativo e fiscalizador, seja
como indutor do desenvolvi-
mento.

Há um determinado momento
em que trabalhadores, empresá-
rios e governo não podem mais
conviver com instabilidades
socioeconômicas e políticas de
caráter estrutural, restando-lhes
acionar mecanismos que possibi-
litem o entendimento e a constru-

ção de novas relações.
Não há espaço mais legítimo

do que o oferecido pelo Poder Le-
gislativo, e mecanismos mais
confiáveis do que os de natureza
legal, gerados na Assembléia
Legislativa, para abrigar e aten-
der às entidades e aos cidadãos
que desejam dialogar, construin-

do ou reformulando po-
líticas públicas.

Os cidadãos do setor
mineral sabem disso,
porque aprenderam a se
utilizar do espaço
legislativo, tão logo lhes
foi possível, após a que-
da da duradoura dita-
dura militar, iniciada
com o golpe de 1964. E,
ao apoiarem as iniciati-
vas de discussão, os de-
putados estaduais de
Minas Gerais vêm dan-
do uma importante de-
monstração de elevado
espírito público para
todas as casas legis-
lativas do País, incenti-
vando a construção de
um regime que se quer
muito mais democráti-
co ainda do que já se
mostra.

Assim, as salas da Assem-
bléia Legislativa de Minas Ge-
rais, mais uma vez, abrigam sin-
dicalistas, representantes dos tra-
balhadores, empresários, pesqui-
sadores, cientistas, presidentes e
diretores de empresas privadas e
estatais, funcionários públicos, di-
rigentes da administração direta
e indireta, prefeitos municipais,
secretários de Estado, todos im-
buídos no propósito de dar um
balanço da situação do setor mi-
neral, procurando traçar perspec-
tivas de crescimento harmônico
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desse setor no âmbito do cresci-
mento do conjunto da economia,
respeitados os princípios e dire-
trizes da preservação do meio
ambiente.

Em nenhum momento, a
grande maioria dos participantes
das sessões da audiência pública,
coordenada pelos deputados, dei-
xou-se levar pelas superadas e
apaixonantes provocações do
corporativismo exacerbado, de-
monstrando alto grau de poli-
tização, não cedendo aos cantos
de sereia da vaidade pessoal.
Quase todos estão cientes de que
participam de reuniões de traba-
lho sustentadas pelo erário públi-
co e, portanto, viabilizadas pelo
esforço de milhões de cidadãos
anônimos, muitos deles carentes
de reconhecimento, sobrevivendo
à margem da sociedade de consu-
mo ou até mesmo dela excluídos
pela perversa distribuição da ren-
da. No fundo, quase a totalidade
dessas pessoas sabe que, em volta
de si, existe um universo formado
pelos segmentos que representam,
não sendo ética a postura de defe-
sa de interesses pessoais ou de
grupos isolados.
Produção mineral - Minas Ge-
rais ainda é o maior produtor de
minérios do País. Quando se ex-
cluem petróleo e gás natural, que
por razões geológicas o Estado
não produz, verifica-se que a par-
ticipação de Minas Gerais no va-
lor da produção mineral brasilei-
ra situa-se em torno de 30%.

Cerca de 85% do valor da pro-
dução mineral do Estado, avalia-
da em torno de 2,4 bilhões de
dólares por ano, refere-se a miné-
rio de ferro (metade do valor),
calcário, ouro, zinco, água mine-
ral, fosfato e bauxita (minério de
alumínio).

Os produtos minerais,
notadamente minério de ferro,
ferro-gusa, ligas metálicas (nióbio,
silício, manganês), quartzo,
grafita, mica, caulim e pedras
preciosas, compõem aproximada-
mente 60% do valor total das ex-
portações de Minas Gerais. (Qua-
resma, L.F., 1994).

Dentre os 756 municípios do
Estado, 195 apresentam ativida-
des de mineração regular, ou seja,
mineração realizada em áreas
regularmente concedidas pela
União a aproximadamente 400
empresas de mineração, que em-
pregam diretamente cerca de 35
mil trabalhadores. Cada um des-
ses empregos gera cerca de 5 ou-
tros empregos diretos nas ativi-
dades de transformação mineral,
exercendo um imenso efeito
multiplicador nos segmentos da
agricultura, da indústria e do co-
mércio.

Não está se levando em conta
aqui a produção mineral advinda
dos garimpos e nem o número de
garimpeiros (donos de garimpos e
trabalhadores de garimpos) exis-
tentes em Minas Gerais, cujas
estatísticas são excessivamente
precárias.
Estatísticas precárias - Não
há pessoa física ou entidade atu-
almente capaz de demonstrar,
com exatidão, através de núme-
ros corretos, a realidade do setor
mineral do Estado e sua influên-
cia sobre o conjunto da economia
estadual. Por isso, não há como se
fazer uma clara relação de custos/
benefícios para se concluir, per-
feitamente, sobre o quanto a mi-
neração é importante.

Existem especulações e intui-
ções baseadas na potencialidade
geológica, no comércio exterior,
na vocação de Minas Gerais para

as atividades minero-metalúr-
gicas e outros parâmetros isola-
dos e mal definidos, que não po-
dem servir de base sólida para
formulações de uma política
minerária que seja benéfica para
a grande maioria da população.

Restam algumas estimativas
confiáveis, feitas por abnegados
técnicos do setor que, com muita
dificuldade, tentam juntar dados
esparsos, às vezes inconsistentes
e não fidedignos, sem contar com
nenhum apoio governamental
para seus projetos de levantamen-
to estatístico, fundamentais para
atividades de administração pú-
blica dos recursos minerais, re-
cursos esses finitos, não-
renováveis, que, em qualquer lu-
gar do mundo, são considerados
estratégicos.

Os últimos dados mais deta-
lhados sobre a mineração em Mi-
nas Gerais foram publicados há
dez anos (Anuário Mineral do
Estado de Minas Gerais, 1986),
discriminando a produção por
município e por substância mine-
ral produzida, fruto de um convê-
nio entre o Estado e a União, o
qual não funciona mais por pro-
blemas advindos da falta de von-
tade das instituições e da conse-
qüente falta de recursos e de pes-
soal nele lotado.

Não é difícil e nem requer altos
investimentos públicos a monta-
gem de um sistema informatizado
que permita, dentre outras coi-
sas, por exemplo, obter-se, no dia-
a-dia, dados sobre a receita tribu-
tária da mineração no Estado,
investimentos, evolução da pro-
dução e da demanda, ocupação de
áreas, concessão de direitos
minerários, geração de empregos,
condições de saúde e segurança
nas minas, principais impactos
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ambientais, dentre outros vol-
tados para o planejamento do
setor.

Bastaria a reativação do con-
vênio entre o Estado e a União
envolvendo organismos como o III
Distrito/MG do DNPM e a Secre-
taria de Estado de Recursos Mi-
nerais, Hídricos e Energéticos,
com interveniência da Comig,
para o governo alcançar
bons resultados em cur-
to prazo. Esta atividade
pública permanente po-
derá realizar-se com
serviços de meia dúzia
de técnicos do setor mi-
neral, executada, por
exemplo, pela Comig,
sob a coordenação da Se-
cretaria e do III Distri-
to/MG do DNPM, sem
custos adicionais para o
Estado e para a União.
Assim, imediatamente,
poderiam ser retomados
levantamentos estatís-
ticos imprescindíveis às
atividades públicas e
privadas, com ganhos
para empresários, tra-
balhadores e governo,
que ora buscam atuar
numa Câmara Estadu-
al da Indústria de Mineração para
formular a política minerária.

Certamente, tais serviços cus-
tariam ao Estado menos do que a
Comig paga mensalmente para
manter seu setor jurídico.
Bloqueio de áreas -Para fazer
mineração, as pessoas físicas e
jurídicas requerem áreas para
executar trabalhos de pesquisa
mineral e lavra. Na fase de pes-
quisa mineral, essas pessoas pro-
curam minério, quantificam-no e
qualificam-no, estudando sua
economicidade e demonstrando ao

governo a viabilidade do seu apro-
veitamento econômico, dentro das
normas de preservação ambiental.
Na fase de lavra, que só pode ser
feita por empresa de mineração
ou cooperativa de garimpeiros, é
que se dá a extração, o benefi-
ciamento, o transporte e o comér-
cio de minério.

Como em todos os setores da
economia, na mineração também

há os especuladores, que reque-
rem ao governo áreas para a pes-
quisa mineral com o intuito de
negociar a titulação dessas áreas
com mineradores, ou seja, com
pessoas interessadas de fato em
fazer mineração.

O modo de aplicação da legis-
lação minerária, a falta de recur-
sos e de pessoal técnico no gover-
no, o gerenciamento precário dos
órgãos normativos e fiscaliza-do-
res, dentre outros fatores socioeco-

omicamente perversos, influem

para que haja, cada vez mais, a
atuação danosa dos especuladores
de áreas em detrimento do inte-
resse de investidores.

Os especuladores bloqueiam
áreas nas quais poderiam estar
sendo realizados trabalhos de
pesquisa mineral e lavra, investi-
mentos produtivos capazes de
possibilitar a detecção e viabi-
lização de novas jazidas e a im-

plantação de novas mi-
nas, indispensáveis no
processo de industriali-
zação e de geração de
empregos nas regiões
carentes.

Dados obtidos junto
ao DNPM nos permitem
afirmar que aproxima-
damente 47% do terri-
tório de Minas Gerais
está bloqueado com al-
gum tipo de título
minerário. Contudo, so-
mente 1,1% do territó-
rio estadual está efeti-
vamente onerado com
atividades de pesquisa
mineral e lavra.

Números atualiza-
dos até 1990 compro-
vam a existência, em
Minas Gerais, de 37.608
processos de requeri-

mento de pesquisa mineral,
13.577 alvarás de pesquisa mine-
ral e 922 concessões de lavra. Ca-
beria ao governo fiscalizar devi-
damente, observando, junto aos
detentores desses títulos, quem
está cumprindo as obrigações
exigidas pelo Código de Minera-
ção, para não pairar dúvidas so-
bre quem está especulando e quem
está minerando.

Há, portanto, a premente ne-
cessidade de montagem de uma
equipe técnica capacitada para
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realizar vistorias "in loco", forne-
cendo laudos para embasar fir-
mes decisões jurídico-administra-
tivas do DNPM. Caso o III Distri-
to/MG do DNPM não tenha condi-
ções de efetivar tal fiscalização
sem apoio do governo estadual, a
Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos
deveria auxiliá-lo nessa tarefa.
No mínimo, isto se justificaria
pelo fato de o Estado se interessar
pelo recolhimento da Compensa-
ção Financeira paga pelas empre-
sas de mineração, da qual 23%
destinam-se ao Tesouro esta-
dual.

Não há como avançar na indus-
trialização do Estado, gerando no-
vos empregos e resolvendo proble-
mas sociais de educação, saúde,
moradia, etc., caso não sejam resol-
vidos os problemas jurídico-
institucionais que impedem novos
investimentos na mineração. O blo-
queio de áreas pelos especuladores
é um dos principais entraves a ser
resolvido. Dois outros entraves si-
tuam-se no mesmo patamar de so-
luções imediatamente necessá-
rias: geologia básica e tecnologia
mineral básica.
Geologia básica - No Brasil,
para os leigos, a geologia básica
se resume a um monte de mapas
que deve ser oferecido pelo gover-
no para que as pessoas e empre-
sas invistam na procura de miné-
rio, com base nas informações
cartográficas neles contidas. Esse
é um raciocínio incompleto e ul-
trapassado.

No mundo inteiro, a geologia
básica é realmente feita pelo go-
verno, mas nunca o foi tão-so-
mente exclusiva para os investi-
dores da indústria extrativa mi-
neral. Nos países industrializa-
dos, a geologia básica é tradicio-

nalmente uma ferramenta de pla-
nejamento e execução, servindo
indiscriminadamente a todos os
segmentos do conjunto econômico
nacional, principalmente no que
tange à gestão do território, seja
ele urbano ou rural. Obvia-
mente é uma excelente ferramen-
ta para quem deseja investir na
mineração.

As ciências geológicas avan-
çam, surgindo, a cada dia, novas
interpretações sobre os processos
e a natureza dos fenômenos que
se relacionam à crosta terrestre e
ao planeta como um todo. Para
isto existem os geocientistas que
atuam nas universidades, órgãos
públicos e empresas, que, com o
passar do tempo, aprimoraram e
continuam aprimorando a utili-
zação de sofisticados equipamen-
tos de laboratório, informática,
geoprocessamento,sensoreamento
remoto, etc., os quais, sem dúvi-
da, não dispensam observações
somente obtidas no campo, onde
ocorrem rochas e solos. O martelo
e a bússola do geólogo do início do
século ainda são indispensáveis,
assim como é indispensável o
inter-relacionamento das equipes
de geólogos para trocar experiên-
cias e informações básicas em en-
contros técnico-científicos.

Não se mede o conhecimento
geológico da crosta terrestre,
numa determinada região, somen-
te pela quantidade de quilôme-
tros quadrados mapeados, ou so-
mente pela quantidade de quilô-
metros quadrados sobrevoados
num programa de aerogeofísica
ou cobertos por alguma imagem
de satélite artificial. Muito me-
nos se mede o conhecimento geo-
lógico somente pela quantidade
de mapas produzidos nessa ou
naquela escala de mapeamento.

O conhecimento geológico de
uma determinada porção da cros-
ta terrestre, numa determinada
região, pode sim ser medido pelo
grau de confiabilidade da inter-
pretação dos fenômenos geológi-
cos que ocorreram naquela por-
ção da crosta. Quanto mais preci-
sas e em maior quantidade forem
as informações categorizadas de
mapeamento e laboratório sobre
estruturas da crosta, rochas, es-
tratos, etc., maior o grau de
confiabilidade da interpretação
geológica e maior o conhecimento
geológico. Por isso, a geologia bá-
sica é dinâmica, não é algo estan-
que, avança com o avanço das
ciências, principalmente das
geociências.

Regiões quejá foram mapeadas
e interpretadas em determinada
escala, numa determinada época,
podem esconder muitos segredos
geológicos a serem desvendados
numa época mais recente, de
tecnologia mais avançada. Exem-
plo: muitos novos alvos para
prospecção de ouro foram encon-
trados, recentemente, no Quadri-
látero Ferrívero, região exausti-
vamente mapeada há mais de três
décadas, porque a iniciativa pri-
vada e o governo se associaram
para lá executar um levantamen-
to aerogeofisico eletromagnético,
magnetométrico e cintilométrico,
que custou cerca de três milhões
de dólares.

A situação dos levantamentos
geológicos básicos de Minas Ge-
rais é considerada catastrófica não
porque não se tenha mapeado. O
Estado é quase totalmente
mapeado, por exemplo, na escala
de 1 para 250 mil. Existem tam-
bém áreas mapeadas na escala 1
para 100 mil, l para 50 mil, ipara
25 mil e escalas até maiores. E
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catastrófica porque não existe
uma política de levantamentos
geológicos básicos que assegure
ao empresariado, aos trabalhado-
res e ao governo um planejamen-
to consciente de suas ações no
tocante ao aproveitamento dos
recursos naturais, dentre eles os
recursos minerais.

O Estado necessita
dessa política, a qual pos-
sa privilegiar o conheci-
mento geológico sistemá-
tico e constante da cros-
ta terrestre no âmbito do
seu território, para que
possa planejar seu de-
senvolvimento. Quanto
ao número de folhas a
serem mapeadas, em que
escalas, usando que ti-
pos de equipamentos, se-
jam eles rústicos ou de
alta tecnologia, tudo isso
é objeto de detalhamento
em programas e projetos
dentro dessa política pú-
blica, que deve admitir a
parceria das iniciativas
pública e privada, sob a
coordenação do Estado.
Não caberá ao governo
ser paternalista, ofere-
cendo às empresas, gra-
tuitamente, informações
geológicas com grau de detalhe
muito grande, praticamente deli-
mitando corpos de minérios na
crosta terrestre. Cabe sim ao go-
verno fomentar a definição de am-
bientes geológicos promisso-
res, propícios à ocorrência de
mineralizações e alvos para
prospecção de minérios, sendo de
responsabilidade da iniciativa pri-
vada a descoberta e a cubagem da
jazida.

Para executar essa política
pública, que é obrigatória em face

das disposições constitucionais, é
necessária a existência de um or-
ganismo a ela apropriado, capaz
de manter um balcão de informa-
ções geológicas para o qual, com
certeza, acorrerão investidores in-
teressados na mineração e em
outras atividades, cujo planeja-
mento depende de geociências.

Minas Gerais já conta insti-
tucionalmente com este organis-
mo, bastando aparelhá-lo de for-
ma adequada com recursos e pes-
soal (geólogos) para iniciar tais
serviços. Trata-se do Instituto de
Geociências Aplicadas (IGA), que
deveria estar ligado ao sistema
operacional de recursos minerais,
mas ainda não está.

As atividades de levantamen-
to geológico básico não são
dispendiosas .. seu retorno, em
qualquer regido do mundo que

nelas investiu com seriedade, pode
ser avaliado como imenso. Exem-
plos: o crescimento da mineração
no Estado da Bahia, calcado na
atuação dos serviços de geologia
básica daquele Estado; o cresci-
mento da mineração no Brasil
após investimentos em geologia
básica, ocorridos no primeiro

qüinqüênio da década de
70; o elevado grau de
industrialização a que
chegaram os países de
economia de mercado e
os países de economia
planificada após inves-
timentos em geologia
básica entre 1940 e
1970.
Tecnologia mineral -
Os minérios de Minas
Gerais têm suas carac-
terísticas físicas, quími-
cas e mineralógicas, que
podem, ou não, se asse-
melhar às dos minérios
ocorrentes no restante
do Brasil e do mundo.
Essas características,
decorrentes das condi-
ções geológicas de gêne-
se dos minérios na cros-
ta terrestre, requerem
a adoção de métodos de
lavra e beneficiamento

que sejam adequados ao retorno
dos investimentos realizados na
pesquisa mineral e na implanta-
ção da mina. Por isso elas devem
ser pormenorizadamente estuda-
das em laboratórios e plantas-
piloto para que sejam definidos
tais métodos e processos econô-
micos de extração e benefi-
ciamento.

A economicidade da lavra de
umajazida mineral evidentemen-
te está ligada ao modo como se
dará a extração (seja ela subter-
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rânea ou a céu aberto) assim como
à maneira pela qual serão reali-
zadas as operações (sejam elas
físicas, químicas, físico-químicas,
biotecnológicas, etc.) capazes de
enriquecer o minério bruto extra-
ído através de tratamentos in-
dustriais, na usina de benefi-
ciamento.

Cada empresa de mineração,
cadajazida, cada mina possui suas
especificidades de lavra (extra-
ção e beneficiamento), que devem
ser consideradas pelo investidor
em suas pretensões de taxa inter-
na de retorno. Como no caso da
geologia básica, o governo não de-
verá ser paternalista, oferecendo
tecnologia mineral específica para
resolver esta ou aquela operação
particular.

Portanto, o que cabe ao gover-
no é fomentar o desenvolvimento
de novos métodos de extração e
novos processos de beneficia-
mento que diminuam o uso de
energia, de recursos hídricos, de
reagentes, enfim, que otimizem e
racionalizem o aproveitamento
econômico dos recursos mine-
rais, em função das necessidades
dos demais segmentos da eco-
nomia.

O governo deverá investir na
realização de estudos científicos e
de desenvolvimento de tecnologia
mineral básica, preparando o se-
tor mineral para o século XXI,
diante da tendência das substi-
tuições de materiais na indús-
tria, da utilização de compósitos e
do atendimento cada vez mais
cobrado de exigentes requisi-
tos de preservação do meio am-
biente.

No passado recente, o Cetec
contava com equipe e recursos
para desenvolvimento de tecno-
logia mineral básica, mas hoje

encontra-se carente de fortaleci-
mento para atender à demanda
dos investidores.

Não constitui nenhuma difi-
culdade para o governo estadual
promover uma integração maior
entre o Cetec e as Escolas de En-
genharia de Minas da UFMG e da
UFOP, gerando assim um com-
pacto núcleo de excelência de pes-
quisadores e cientistas.

Por outro lado, as ligações que
poderão existir entre laboratóri-
os da Companhia Vale do Rio Doce,
do CDTN (antiga Nuclebrás) e da
iniciativa privada com tal núcleo
de excelência tecnológica, medi-
ante projetos financiados pela
Fapemig, possibilitarão uma sau-
dável retomada de atividades que
surgiram com o idealismo de Pau-
lo Abib, um dos pais da moderna
engenharia mineral brasileira.
Mineração e PMDI - O atual
governo de Minas Gerais destaca,
no Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado, a necessidade
de uma política minerária para o
Estado, advogando que o setor
mineral tem tratamento especial
dentro das diretrizes de política
industrial, definindo-o como uma
das prioridades para os investi-
mentos.

Na visão do Executivo esta-
dual, a política minerária deve
ser formulada com base no esta-
belecimento e manutenção de um
processo aberto, dinâmico e efi-
caz de decisão, construído atra-
vés de uma Câmara Estadual da
Indústria de Mineração, na qual
terão assento trabalhadores e em-
presários.

E de interesse governamental
atender às reivindicações do
empresariado do setor quanto à
instalação de clima favorável de
investimentos; financimento com-

petitivo; tributação adequada;
coordenação do Estado com a
União; coordenação dos serviços
estaduais para evitar duplicações
e superposições de tarefas, exi-
gências e serviços; estabelecimen-
to de regras claras e permanen-
tes, especialmente no que diz res-
peito à sustentabilidade am-
biental.

Os trabalhadores do setor mi-
neral, inseridos no conjunto das
lutas dos trabalhadores em geral
por dignas condições de vida, rei-
vindicam do governo maior aten-
ção com relação a saúde e segu-
rança nas minas; jornada de tra-
balho; manutenção de postos de
trabalho; geração de novos em-
pregos; maiores salários; serviços
sociais (educação, moradia, saú-
de, transporte coletivo, lazer, etc.);
liberdade de organização sindi-
cal; participação na formulação e
execução das políticas públicas
para o setor.

Enquanto se discute tudo isso,
a Comig assina com o governo um
contrato de gestão, passando para
o Tesouro do Estado as receitas
de royalties que recebe de arren-
damentos de jazidas e unidades
de beneficiamento de minérios,
depois de extinguir sua Diretoria
de Desenvolvimento Mineral, de-
mitindo quase a totalidade dos
geólogos e técnicos de geologia e
mineração nela lotados e divul-
gando a pretensão de licitar cerca
de 1.700 títulos minerários.

Trata-se de um dolorido parto
ou de mais um desmonte, com
sucateamento de equipes técni-
cas no bojo da crise?

Caso a hipótese do parto seja
correta, não haverá como o gover-
no não considerar os fatos e as
questões aqui levantados, para
que a criança não nasça morta.
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LEI CARLÃO NA BERLINDA
Promulgada em janeiro de 1995 e ainda não regulamentada, a
Lei n° 11.802, que estabelece as diretrizes da política estadual de
assistência psiquiátrica, volta a ser discutida com a apresentação, na
Assembléia, de um novo projeto, que altera as bases dessa política

Lúcia Teixeira Alvim
Consultora da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

para assuntos de Saúde e Previdência Social

O debate sobre as relações en-
tre sociedade e doença mental
retorna à ordem do dia, com a apre-
sentação, pelo deputado Hely
Tarquínio, de projeto que revoga a
Lei n° 11.802/95 - conhecida como
Lei Carlão - e institui bases diver-
sas para a assistência psiquiátrica
no Estado.

Matéria polêmica, que suscita
paixões e enfrentamentos, a
regulação das ações de saúde men-
tal não se restringe a aspectos ad-
ministrativos ou institucionais.
Remete à discussão dos limites
entre a sanidade e a loucura, dos
direitos civis e políticos do doente,
das responsabilidades da socieda-
de e da família. Oportuno se faz,
portanto, contextualizar a dis-
cussão.

Desde os anos 60, o modelo clás-
sico de assistência psiquiátrica
vem passando por generalizada
revisão crítica. Na França,
Foucault busca, na história da
Medicina, fundamentos para re-
pensar o modelo médico ocidental
e, em particular, a instituição psi-
quiátrica. Basaglia, na Itália, apon-
ta o valor terapêutico do convívio
familiar e social e os danos causa-
dos ao doente mental pela reclu-
são asilar. Abre as portas dosma-
nicômios e convoca a família a
sociedade a assumir a recupera-

ção do doente. O inconformismo se
amplia. Desmitifica-se a ciência en-
quanto instrumento neutro no tra-
tamento da alienação mental e de-
nuncia-se o conteúdo político que
permeia o arcabouço institucional
da psiquiatria. Emergem, em vári-
os países, movimentos pela implan-
tação de uma reforma psiquiátrica.

As experiências reformadoras,
das quais ganhou maior notorieda-
de a italiana, embora diferencia-
das quanto à dinâmica e aos pro-
cessos, têm como núcleo comum o
questionamento do modelo
assistencial psiquiátrico fundado
em estruturas de caráter
manicomial, consideradas segre-
gacionistas, excludentes e gerado-
ras da desumanização dos doentes.
Como meta, propõe-se a substitui-
ção dessas estruturas por outras
mais abertas, que não isolem o pa-
ciente de seu meio social e que lhe
garantam os direitos civis e huma-
nos básicos.

No Brasil, os reflexos desse mo-
vimento se fazem sentir no final
dos anos 70, quando se constituem
correntes que tentam buscar novos
caminhos, mudar as condutas clás-
sicas. Nessa época, Minas se desta-
ca, no cenário de efervescência na-
cional, promovendo o hoje histórico
III Congresso Mineiro de Psiquia-
tria e abrindo os manicômios públi-

cos à imprensa, o que ensejou a
publicação de uma série de repor-
tagens, no jornal "Estado de Mi-
nas", intitulada "Nos porões da lou-
cura", que chocou profundamente
a opinião pública e propiciou a
ampliação do debate sobre a neces-
sidade de reformulação do modelo.

Alguns acontecimentos vêm,
anos mais tarde, legitimar as ten-
dências reformuladoras. Destaca-
se, inicialmente, a aprovação, pela
Assembléia Geral das Nações Uni-
das, em 1991, do documento "Prin-
cípios para a proteção de pessoas
com enfermidade mental e para a
melhoria da assistência à saúde
mental". Nele, estão consignados
25 princípios que tratam das liber-
dades fundamentais e dos direitos
básicos do doente, dos padrões de
assistência e tratamento e dos con-
troles e salvaguardas aos quais a
instituição psiquiátrica deve estar
submetida.

Merece igualmente destaque a
Conferência para a Reestruturação
da Assistência Psiquiátrica nas
Américas, realizada pela Organi-
zação Mundial de Saúde e Organi-
zação Panamericana de Saúde, em
Caracas, em 1990. Com a partici-
pação de representantes de entida-
des ligadas à saúde mental, de au-
toridades sanitárias, de juristas e
parlamentares, a conferência pro-
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duziu um conjunto de recomenda-
ções aos países americanos, apon-
tando para o redirecionamento das
políticas nacionais de saúde men-
tal. Aprovou também a famosa "De-
claração de Caracas", que, partin-
do do questionamento do modelo
psiquiátrico convencional, estabe-
lece diretrizes para a implantação
de sistemas alternativos e conclama
os governos, os parlamentos, as uni-
versidades, os meios de comunica-
ção e a sociedade civil em geral a
apoiar a reestruturação da assis-
tência psiquiátrica no Continente.

Amparado nessas recomenda-
ções, o Ministério da Saúde brasi-
leiro assume, oficialmente, o proje-
to da reforma psiquiátrica. Para
viabilizá-lo, adota uma série de
medidas políticas e administrati-
vas. Inicialmente, realiza duas con-
ferências de âmbito nacional, em
1987 e 1992, onde se discute a
relação entre Estado, sociedade e
doença mental, os direitos e deve-
res do doente e as diretrizes para a
reestruturação da assistência. Com
base nas decisões dessas conferên-
cias, implanta uma política de re-
dução das internações psiquiátri-
cas e de realocação dos recursos
para os serviços ambulatoriais.
Vem estimulando, também, a subs-
tituição de leitos em hospitais de
psiquiatria por leitos psiquiátricos
em hospitais gerais. Cria, em 1994,
a Comissão Nacional de Reforma
Psiquiátrica - espaço privilegiado
de interlocução da sociedade com o
poder público -, com vistas ao
aprofundamento do processo.
Atualmente, vem discutindo o "Pia-
no de Apoio à Desospitalização",
que pretende reintegrar socialmen-
te a chamada "clientela cativa" dos
hospitais psiquiátricos, bem como
incentivar a implantação de servi-
ços municipais de saúde mental no
País.

Também o Conselho Federal de
Medicina desenvolve ações no sen-
tido de reforçar o processo
reformulador em curso. Além de
promover, em 1994, o Seminário

LEI CARLÃO NA BERLINDA

Nacional sobre Reforma Psiquiá-
trica, baixou duas resoluções
concernentes à matéria. Uma de-
las (Resolução n° 1.407/94), "consi-
derando o imperativo ético da
humanização da assistência, bem
como a necessidade de adoção de
normas que estejam em consonân-
cia com o esforço internacional pela
reforma psiquiátrica", adota os
princípios aprovados pela ONU
como guia a ser seguido pelos médi-
cos do Brasil. A outra (Resolução n2
1.408/94) normatiza as ações psi-
quiátricas, instituindo a
obrigatoriedade do consentimento
informado para o tratamento, a
vedação do uso de celas-fortes e
camisas-de-força, a implantação de
mecanismos de controle para as
psicocirurgias e demais tratamen-
tos invasivos e irreversíveis.

Cumpre mencionar ainda que
está em tramitação, desde 1989, no
Congresso Nacional, projeto de lei
do deputado Paulo Delgado (PT/
MG), que trata da extinção pro-
gressiva dos manicômios e sua subs-
tituição por outros recursos
assistenciais, bem como da regula-
mentação da internação psiquiá-
trica compulsória. Aprovado na
Câmara, encontra-se em aprecia-
ção no Senado.

Essas referências tiveram por
objetivo possibilitara percepção dos
contornos gerais do problema. Sem
dúvida, a emergência de novas con-
cepções e valores é algo que envol-
ve um componente de incertezas e
gera questionamentos. Ora, um mo-
vimento que, além de introduzir
uma nova visão da doença mental -
tema por si complexo e controver-
so -, busca reverter práticas
assistenciais tradicionalmente
aceitas e se contrapõe a interesses
solidamente constituídos não po-
deria, evidentemente, deixar de
sofrer forte reação. Surgem, pois,
grupos que, por motivos diversos e
em variados graus, opõem-se ao
esforço reformista.

Os enfrentamentos entre essas
diferentes concepções a respeito da

relação entre sociedade e doença
mental se dão em vários pla-
nos. Entretanto, no Legislativo,
pelo fato mesmo de constituir o
locus do disciplinamento jurídico
da matéria, é que se concentra o
embate.

No Congresso Nacional, o proje-
to do deputado Paulo Delgado vem
sendo objeto de acirradas lutas po-
líticas. Em Minas Gerais, foi pro-
mulgada, emjaneiro de 1995, a Lei
n2 11.802, que "dispõe sobre a pro-
moção da saúde e a reintegração
social do portador de sofrimento
mental; determina a implantação
de ações e serviços de saúde mental
substitutivos aos hospitais psi-
quiátricos e a extinção progressiva
destes; regulamenta as interna-
ções, especialmente a involuntária;
e dá outras providências". Essa lei
se pauta nos princípios do movi-
mento pela reforma psiquiátrica.
O projeto que a originou, de autoria
dos deputados Antônio Carlos Pe-
reira e Antônio Fuzatto, tramitou
durante três anos na Assembléia,
na legislatura passada, quando fo-
ram realizadas reuniões para ou-
vir os segmentos interessados, ten-
do sido finalmente aprovado pelos
membros da Casa.

Sua regulamentação, no entan-
to, parece estar enfrentando resis-
tências. Até o presente ainda não
ocorreu, embora a comissão criada
pelo Executivo para elaborar uma
proposta nesse sentido tenha con-
cluído seu trabalho em junho de
1995.

Nesse ínterim, entrou em
tramitação, na Assembléia, o Pro-
jeto n2 576/95, apresentado pelo
deputado Hely Tarquínio, que re-
voga expressamente a Lei n°
11.802. Apesar de incorporar al-
guns elementos constitutivos da lei,
o projeto a redefine em seus aspec-
tos essenciais: atenua os controles
aos quais a internação e o trata-
mento são submetidos, além de res-
tringi-los ao âmbito do SUS, e res-
gata o papel do hospital psiquiátri•-
co na assistência ao doente.
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QUADRO DAS DIFERENÇAS
O consultor Rui Barbosa Júnior, da Assembléia Legislativa de Minas,
destacou alguns dos dispositivos da Lei n° 11.802195 e do Projeto de Lei n°
576195, em tramitação, que mais claramente caracterizam suas diferenças

LEI N2 11.802/95

- Arts. U e 2 2 - Reafirmam princípios constitucionais
de direitos individuais, coletivos e sociais para o
tratamento.

2 - Art. 3 - Contém lista exemplificativa dos recursos
alternativos aos hospitais psiquiátricos. A
reavaliação dos hospitais psiquiátricos, para aferir
sua adequação ao novo modelo de assistência, será
feita no prazo de 5 (cinco) anos, sendo requisito
para renovação do seu alvará (art. 17).

3 - Art. 15 - VETADO (Proibia a construção e a
ampliação de hospitais psiquiátricos e similares,
públicos ou privados, bem como a contratação e o
financiamento pelo setor público de novos leitos
para esses estabelecimentos).

4 —Art. 52 —Veda ouso de celas-fortes, camisas-de-força
e outros procedimentos violentos e desumanos.

5 - Art. 6 - Proíbe o uso de psicocirurgias e de
quaisquer outros tratamentos que produzam efei-
tos orgânicos irreversíveis.
Art. 49_ Determina que as terapêuticas biológicas,
salvo o uso de medicamentos, sejam aplicadas me-
diante várias condições associadas, entre as quais:
indicação absoluta, aplicação em ambiente hospi-
talar especializado, risco de vida iminente, consen-
timento do paciente (se possível) e consentimento
dos membros da equipe de saúde mental e de uma
junta médica.

6 - Arts. 10 a 13 -- Regulamentam as internações
voluntárias e involuntárias, determinando que to-
dos os laudos de internação sejam enviados ao
Ministério Público.

7 —Art. 13, §1' -  Criaj unta médica revisional de caráter
multidisciplinar para reavaliar as internações.

8 - Art. 99, §2 - Prevê a internação de pessoas com
diagnóstico principal de síndrome de dependência
alcoólica apenas em leito de clínica médica em
hospitais e prontos-socorros gerais.

9 - Art. 99, §1 - Determina que a internação psiquiá-
trica terá encaminhamento exclusivo dos serviços
de emergências psiquiátricas dos prontos-socorros
gerais e dos centros de referência de saúde mental,
e que deverá ocorrer, preferencialmente, em enfer-
marias de saúde mental, em hospitais gerais.

PROJETO DE LEI N2 576/96
1 - Art. 1— Determina que o Estado, no âmbito de sua

competência no Sistema único de Saúde (SUS),
implementará medidas para garantir o tratamento, a
reabilitação e a reinserção social da pessoa portadora
de transtorno mental.
Art. 2— Condiciona o tratamento aos avanços técnico-
científicos oficialmente reconhecidos.

2 —Art. 69 —Relaciona, de forma exemplificativa, os locais
de atendimento ao portador de transtorno mental.
Inclui, entre eles, o hospital psiquiátrico.

3 - Art. 79_ Estabelece parâmetros para a construção de
novos hospitais psiquiátricos, sujeitando esta à apro-
vação dos gestores do SUS nos níveis estadual e
municipal.

4 - .Art. 49 —Veda o uso de celas-fortes, camisas-de-força
e outros procedimentos restritivos, ressalvados os
meios de contenção admitidos pela comunidade cien-
tífica e órgão fiscalizador do exercício da medicina.

5 —Art. 59_ Submete a utilização da psicocirurgia e outros
tratamentos invasivos a uma comissão indicada pelo
órgão fiscalizador da medicina, que atestará o consen-
timento informado do paciente e a adequação do
tratamento indicado.

6 —Arts. 99 a 12— Regulamenta internações, prevendo que
a autoridade sanitária encaminhe ao Ministério Pú-
blico apenas denúncias de irregularidade que apurar.

7 - Art. 11 - Estabelece que a comissão revisional será
formada por dois psiquiatras indicados pela autorida-
de sanitária local. Essa comissão poderá ser formada
por médicos não-especializados, caso não existam, na
localidade, psiquiatras em número suficiente para
compô-la

8 - Art. 6, §2 - Prevê que a internação da pessoa com
diagnóstico principal de intoxicação aguda, uso noci-
vo, síndrome de dependência ou estado de abstinência
alcoólica com sintomatologia predominante de condi-
ção médica geral, dar-se-á, preferencialmente, em
leito de clínica médica ou de pronto-socorro.

9 - Art. 99, §1 - Determina que a internação em leitos
públicos ou conveniados terá encaminhamento exclu-
sivo dos centros de referência de saúde mental públi-
cos ou dos serviços públicos de emergência psiquiátri-
ca e ocorrerá, preferencialmente, em tabelecimento
escolhido pelo paciente.
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OPINIÃO

EM DEFESA DA LEI DA
REFORMA PSIQUIÁTRICA

O modelo substitutivo da saúde mental, proposto pela Lei da Reforma
Psiquiátrica de Minas traz, de fato, novos problemas, mas que em nada
justificam o retrocesso para o modelo arcaico, manicomial, principalmente
quando se consolida a tendência mundial de abolição do manicômio

"Nesses dois
séculos, a

psiquiatria não
conseguiu

humanizar o
manicômio,

mas o
manicômio
conseguiu

brutalizar a
psiquiatria."

"Eu os vi, desnudos e cobertos de farra-
pos, protegidos unicamente com uma pouca
de palha do frio e úmido lajedo sobre o qual
jaziam. Eu os vi, grosseiramente alimenta-
dos, privados de ar fresco e de água para
matar a sede, carentes das coisas mais ne-
cessárias à vida. Eu os vi, abandonados à
supervisão brutal de autênticos carcereiros.
Eu os vi, em ambientes estreitos e imundos,
sem ar e sem luz, algemados em antros, onde
se temeria enjaular os próprios animais sel-
vagens. Estes seres infortunados são arroja-
dos como criminosos a calabouços e celas
escuras, nas quais nunca penetra o olhar da
humanidade."

São palavras de Esquirol, discípulo de
Pinel, fundadores da psiquiatria, que sonha-
ram com um tratamento humanizado e cien-
tífico para os doentes mentais. Hoje, 200

pois o manicômio é estruturalmente segre-
gado, opressivo e desumano.

E o motivo pelo qual psiquiatras, traba-
lhadores da saúde mental e amplos segmen-
tos da sociedade resolveram abraçar as teses
da Reforma Psiquiátrica, que defende a
extinção progressiva do modelo manicomial
com a implantação progressiva do modelo
substitutivo de atenção à saúde mental. E o
que dispõe a Lei n° 11.802, de 1995, a Lei da
Reforma Psiquiátrica de Minas, aprovada
por unanimidade de votos pela Assembléia
Legislativa, sancionada pelo governador e
assinada também pelo secretário da Saúde,
e em fase de regulamentação.

O modelo substitutivo da saúde mental
proposto pela Reforma Psiquiátrica é consti-
tuído pelos seguintes serviços: ambulató-
rios, hospitais-dia, serviços de urgência, uni-

dades psiquiátricas em hospi-

Francisco Paes Barreto
Psiquiatra e psicanalista, professor da
Escola de Saúde de Minas Gerais

anos depois, tais palavras ressoam dramati-
camente como atuais. Nesses dois séculos, a
psiquiatria não conseguiu humanizar o ma-
nicômio, e o que é mais, o manicômio conse-
guiu brutalizar a psiquiatria. Está bem de-
monstrado que a humanização ali exige es-
forço homéico e apenas mascara a cadeia:

tais gerais, centros de convi-
vência e pensões protegidas.

Os ambulatórios de saúde
mental ficarão o mais próxi-
mo possível dos domicílios dos
pacientes, nos centros de saú-
de. Atendimento precoce e
acessível, o "arroz com feijão"
da clínica. Os casos que mere-
cerem atenção mais complexa

e intensiva serão encaminhados aos hospi-
tais-dia (hospitais-noite), regionalmente dis-
tribuídos. Haverá serviços de urgência, de
funcionamento permanente, nos prontos-so-
corros gerais e nos centros de referência em
saúde mental (Cersam). Neles serão atendi-
dos pacientes em crise, através de acompa-

60 REvls- I,\ DO LEG1sIAIIvo



nhamento intensivo. Internações, quando
inevitáveis, ocorrerão preferencialmente nas
unidades psiquiátricas dos hospitais gerais,
pelo período mais breve possível. Os centros
de conveniência visarão ao "acesso à cultura
como forma de troca social". Propõem-se à
produção artística e à criatividade em geral,
com a colocação dos produtos no mercado,
visando ao restabelecimento de alguma for-
ma de laço social. As pensões protegidas ou
lares abrigados, com até 20 moradores, des-
tinar-se-ão àqueles pacientes cujo vínculo
familiar esteja temporária ou definitivamen-
te rompido. Sob apoio institucional, cada
paciente testará os limites de sua liberdade
e suas possibilidades de circulação. As pen-
sões protegidas receberão muitos dos egres-
sos dos extintos manicômios. Citarei ainda
as famílias protegidas, que contarão com
ajuda de custo para manter e cuidar de seus
pacientes, conforme prevê, por exemplo, o
Programa de Apoio à Desospitalização (PAD),
do Ministério da Saúde.

Uma observação sobre os benefícios da
nova lei. Citarei três. O primeiro é de ordem
econômica. O manicômio sofre de gigantismo
incurável e é o sorvedouro inesgotável de
recursos. A "indústria da loucura" é capaz de
abalar até mesmo os sistemas de saúde dos
países mais ricos do mundo. Por outro lado,
a implantação do modelo substitutivo de-
penderá principalmente da realocação de
recursos. O segundo beneficio é ficarmos
livres dos "campos de concentração para
doentes mentais". Posto em circulação e con-
tando com o atendimento alternativo, o lou-
co precisará "civilizar-se", mas poderá rea-
ver alegria e criatividade. Por fim, um gran-
de beneficio que o fim do manicômio poderá
trazer para nossa sociedade: ensiná-la a
conviver com a diferença. Que ninguém igno-
re a importância dessa lição.

Quais os maiores opositores da Lei da
Reforma Psiquiátrica? E fácil identificá-los.
Os proprietários dos grandes manicômios
(se bem que todo manicômio é grande), seus
lobistas e porta-vozes; os psiquiatras que
trabalham nesse sistema obsoleto e que com
ele se identificam, alguns familiares de pa-
cientes perpetuamente internados. Quanto
aos demais setores da sociedade, os grandes
beneficiados com a nova lei, depois do im-
pacto inicial - trata-se de idéia para muitos

inteiramente nova - é cada vez maior a
compreensão do alcance e da consistência
dessa proposta que veio para ficar.

Para se ter uma idéia, o manifesto de
apoio à lei contou com a adesão de usuários
e familiares, de trabalhadores da saúde men-
tal, de psiquiatras (mais de 200 médicos
psiquiatras mineiros), de personalidades ilus-
tres e das seguintes entidades, dentre inú-
meras outras: Conselho Federal de Medici-
na, Associação Brasileira de Psiquiatria e
Associação Mineira de Psiquiatria. O Minis-
tério da Saúde enviou carta de apoio à lei, e
a Organização Mundial de Saúde defendeu
publicamente as teses da Reforma Psiquiá-
trica.

A abolição do manicômio é hoje tendência
universal. E verdade que, com o novo mode-
lo, surgem novos problemas, mas que em
nada justificam o retrocesso para o modelo
arcaico. Assim como os problemas advindos
com a democracia não justificam o retrocesso
para a ditadura. Entretanto, o que estamos
vendo? A lei da Reforma Psiquiátrica ainda
nem entrou em vigor ejá foi apresentado, na
Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei n°
576/95, do Retrocesso Psiquiátrico, uma vez
que resguarda inteiramente o modelo
manicomial, revogando a lei anterior.

No desespero, os adversários da Reforma
Psiquiátrica adotam a velha estratégia: é
preciso mudar alguma coisa para que tudo
fique exatamente como está. E, no desespe-
ro, têm apelado para todas as armas, como
fazer chantagem com as famílias e com a
opinião pública ao exagerar a periculosidade
do louco, explorando sua feição extravagan-
te e ruidosa e desconsiderando tendenciosa-
mente a sanha rotineira e ardilosa da
periculosidade do não-louco.

Os deputados e a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais tomarão, portanto, decisão
histórica. Derrotar o Projeto de Lei n°
576/95, do Retrocesso Psiquiátrico, é manter
viva a Lei da Reforma Psiquiátrica de Minas
Gerais. E honrar a condição de representan-
tes do povo, não cedendo à pressão dos lobbies
e dos interesses corporativistas. E caminhar
resolutamente para o futuro, ao invés de
retornar a uma página triste de nossa histó-
ria. E é, sobretudo, não esquecer que "o
primeiro compromisso d' Minas é com a
liberdade!".
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OPINIÃO

IMPERFEIÇÕES PRECISAM
SER CORRIGIDAS

A Lei n° 11.802 é idealista, bonita e simpática aos olhos leigos,
mas dificilmente exeqüível, e, por isso, o projeto substitutivo é
pertinente, pois contempla aspectos positivos da lei e resguarda a
funcionalidade e exeqüibilidade do sistema de saúde mental

"A lei falha ao
tender a negar a

gravidade da
doença mental e

ao tolher a
função do

médico
psiquiatra."

Maurício Viotti Daker
Professor adjunto do Departamento de
Psiquiatria e Neurologia da Faculdade de
Medicina da UFMG

A Lei n2 11.802/95, de saúde mental,
permite-nos traçar paralelo com o ditado
"de médico e de louco todos temos um
pouco": ela se aplica muito bem aos "pouco
médicos" e aos "pouco loucos". Falha, no
entanto, ao tender a negar a gravidade da
doença mental e ao tolher a função do
médico psiquiatra.

Julgamos necessária, portanto, a cor-
reção dessas imperfeições, as quais já
foram verificadas em experiências seme-
lhantes empreendidas noutros países.
Estas revelaram ou reforçaram dados im-
portantes, como os seguintes (extraídos
dos tratados de psiquiatria mais divulga-
dos atualmente):

- A cronificação dos pacientes não de-
corre simplesmente da hospitalização e,

sim, da própria doença (pode ocorrer em
ambientes extra-hospitalares e mesmo em
ambientes psiquicamente favoráveis).

- Os distúrbios mentais provaram não
ser passíveis de prevenção, nem foram
curados por intervenção precoce (não se
comportam COmO quadros infecciosos com

causa debelável e, em geral, não decorrem
de condições sanitárias precárias. Os qua-
dros graves não se devem a estresse ou a
conflitos psíquicos. Além disso, os sinto-
mas psicopatológicos precoces se reves-
tem, quase sempre, de tênue limite com a
normalidade, dificultando sua identifica-
ção e não justificando medidas preventi-
vas com possíveis efeitos colaterais).

- Muitos profissionais argumentavam
que poderiam tratar seriamente pessoas
com doença mental de forma mais econô-
mica na comunidade do que em institui-
ções hospitalares, mas nem suas
performances nem os fundos disponíveis
tiveram as dimensões esperadas: a meta
da desospitalização logo excedeu a meta
da oferta de melhores serviços às pessoas

com doença mental (houve
tendência a se tratar enor-
me número de casos leves,
em detrimento dos proble-
máticos, malfadados e ne-
gados casos graves. Embora
seja importante prestar as-
sistência a parte dos casos
leves, que de fato requerem
e se beneficiam com trata-
mento especializado, não e

função nem obrigação do Estado tratai-
toda sorte de neuróticos e desviantes, os
ditos worried well ou preocupados saudi-
veis, nem há recursos para tanto. Isso le\,
à restrição do tratamento aos doentes grd-
ves, os sem-teto e si -nssistnciu e
fa1'ncia do sistenia
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- Um a dois terços da população sem-
teto dos Estados Unidos é de esqui-
zofrênicos, em conseqüência, especialmen-
te, da redução exagerada dos leitos psi-
quiátricos. Pessoas com doença mental
grave se encontram agora com parcas op-
ções de tratamento e em situação de extre-
ma necessidade, o que ilustra o perigo de
se levar adiante tal massiva mudança na
política de tratamento, sem uma plena
compreensão dos custos e dos benefícios.

- O ativismo comunitário empenhado
em mudar a estrutura básica da sociedade
mudou para questões de saúde mental no
âmbito de especialistas, em especial do
médico psiquiatra.

- Se há uma lição a ser aprendida da
História é a de que se constitui um sério
erro continuar a conceituar a psiquiatria
comunitária como diferente da psiquia-
tria hospitalar ou institucional.

É improcedente e maniqueísta consi-
derar a Lei n 11.802/95 boa e o projeto
substitutivo ruim e retrógrado. A Lei n°
11.802 é idealista, bonita e simpática aos
olhos leigos, mas dificilmente exeqüível e
excessivamente arriscada, consistindo
numa experiência com a vida de muitos
concidadãos. Salvo se parte dela não "pe-
gar", o que não é desejável que aconteça
com qualquer lei, deixarão seus efeitos de
trazer os transtornos previsíveis. Julga-
mos, assim, pertinente o projeto
substitutivo - Projeto de Lei n° 576/95
do deputado Hely Tarquínio, por con-

templar os aspectos positivos da Lei n°
11.802 e resguardar a funcionalida-
de e exeqüibilidade do sistema de saúde
mental.

Os direitos do cidadão continuam em
foco no seu projeto, sendo alguns disposi-
tivos desburocratizados e viabilizados,
outros acrescentados, visando a inclusão
social do paciente.

O trabalho do profissional médico-psi-
quiatra, peça fundamental da equipe
multidisciplinar no sistema de saúde men-
tal, não é drasticamente tolhido como na
Lei n° 11.802, e isso sem qualquer detri-
mento à atuação dos demais profissionais
de saúde mental. Acreditamos que a ade-
quada função do psiquiatra, que deve ser

fomentada e exigida, é fundamental para
o sistema de saúde mental, com beneficio
para os demais profissionais da área, para
os pacientes e para a sociedade.

Ninguém é contra o fim do velho mani-
cômio asilar segregador, mas proclamar o
fim do moderno hospital psiquiátrico, ins-
tituição existente em todos os países do
mundo, traz conseqüências imprevisíveis.
Aos olhos da comunidade científica inter-
nacional, não há nada de errado em se ter
certo número de leitos psiquiátricos por
habitantes. Isso é preconizado pela pró-
pria Organização Mundial de Saúde. Lem-
bramos ainda que a substituição dos hos-
pitais psiquiátricos por enfermarias de
hospital geral nem sempre é desejável: o
tratamento tem que ser muito incisivo, há
tendência a aumento de custos e ocorre
um confinamento de pacientes sem limi-
tações físicas. Além disso, o preconceito
persiste.

Não se trata aqui, como muitas vezes
insinuado pelos partidários da Lei n
11.802, de defender os hospitais psiquiá-
tricos privados. Ninguém é favorável a
ganhos espúrios com a saúde do cidadão.
Por outro lado, devemos reconhecer que o
empresário sério que consegue oferecer
um atendimento hospitalar digno, muitas
vezes com custos significativamente infe-
riores aos dos hospitais públicos, desem-
penha um importante papel social. Cabe
aos órgãos públicos coibir abusos e fiscali-
zar, com rigor, esse tipo de prestação de
serviço. Atividades de ensino e pesquisa
nesses estabelecimentos, ligadas a facul-
dades das diversas especialidades envol-
vidas com a saúde mental, poderiam ser
implementadas.

As discussões em torno da saúde men-
tal em Minas Gerais têm sido muito im-
portantes, e acreditamos caminhar para
um ponto de convergência, talvez mais
originalmente mineiro, voltado para nos-
sas possibilidades e conveniências. A ri-
gor, não vemos por que a aprovação do
novo projeto substitutivo deva ser consi-
derada como a derrocada da Lei n 2 11.802,
pois se apresenta como solução moderada
para o impasse gerado por alguns aspec-
tos desta.
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LEGISLAÇÃO

Estudo analisa as principais alterações introduzidas pela Lei n°12.040,
de 1995, que alterou o modelo de redistribuição do ICMS aos municípios
mineiros, beneficiando os mais pobres e incentivando a aplicação
de recursos em áreas sociais básicas como educação e saúde

IMPACTOS DA LEI ROBIN HOOD

ste artigo tem por objetivo apre-
sentar as principais alterações
e os impactos da Lei n° 12.040,
de dezembro de 1995, que alte-
rou o modelo de redistribuição
do ICMS aos municípios mi-
neiros.

t 

Para tanto, ele será
composto de três partes bási-
cas: a primeira se preocupa em
apresentar um diagnóstico da
situação anterior a essa nova
lei; a segunda destaca as prin-
cipais características do atual
modelo, no que se refere às
novas variáveis e seus respec-
tivos pesos de participação; e,
finalmente, a terceira parte
avalia os possíveis impactos
da lei no que tange à distribui-
ção da cota-parte do ICMS mu-
nicipal no Estado.
Critério anterior - A Lei
Complementar n° 63, de 11 de
janeiro de 1990, estabelece as

regras básicas para a distribuição da parcela do ICMS perten-
cente aos municípios. De acordo com ela, 75%, no mínimo, terá
que ser distribuído com base na proporção do Valor Adicionado
Fiscal (VAF) nas operações realizadas que envolvem o ICMS,
realizadas nos seus territórios. Os 25% restantes serão distri-
buídos com base no que estabelecer a lei estadual.

Em Minas Gerais, de acordo com o Decreto-Lei
n° 32.77 1, de julho de 1991, ficou estabelecido que a cota-parte
do ICMS dos municípios seria distribuída com base no seguinte
critério:

Flávio Riani
Economista, diretor e professor da

Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade de Itaúna (MG) e chefe

da Assessoria Econômica da
Secretaria de Estado da Fazenda de

Minas Gerais e
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- 94,0668% com base no
Valor Adicionado Fiscal do muni-
cípio;

- 5,61% aos municípios
mineradores, com índices equiva-
lentes ao percentual relativo do
extinto Imposto único sobre Mi-
nerais, arrecadado pelos municí-
pios em 1988; e

- 0,3232% nos termos da
Lei n° 11.041, de 15 de janeiro de
1993, até o ano de 2008, devido à
emancipação dos municípios de
Mateus Leme e Mesquita.

Pelo que estabelece essa lei,
fica evidente o grau de concentra-
ção da distribuição da cota muni-
cipal do ICMS nos municípios
mais desenvolvidos, que, por suas
características, têm uma ativida-
de econômica mais intensa e, como
conseqüência, um maior volume
de Valor Adicionado Fiscal. Tal
volume de concentração pode ser
visualizado através das tabelas 1
e 2, que destacam a geração e a
distribuição do ICMS municipal,
bem como seus valores per capita
médios.

Os dados apresentados na
tabela 1 revelam que apenas dez
municípios foram responsáveis
por 49,1% do VAF gerado no Esta-
do. Esse percentual atinge 76,1%
se forem considerados os 51 mai-
ores municípios na geração desse
valor. O que se percebe é que o
critério anterior de distribuição,
que tem no VAF seu peso maior,
conduz inevitavelmente a um ele-
vado grau de concentração da dis-

Tabela 1
Perfil da distribuição percentual

no critério anterior
Mun.

	

	Indice do ICSM	ICSM
VAF 1993 gerado recebido

10 Maiores	49,10	61,50	49,10
20 Maiores	61,60	72,60	62,30
30 Maiores	67,50	78,00	68,10
40 Maiores	72,10	84,00	68,32
51 Maiores	76,10	87,00	72,00

Fonte: AET-SEF/MG

Tabela 2

ICMS distribuído Per Capita

Itens	ICMS Per Capita (R$)
Menor	 0,25
Média	 43,47
Maior	 692,31

Fonte: AET-SEF/MG

tribuição da cota municipal do
ICMS. Os dados revelam ainda
que, com esse critério, os dez
maiores municípios gerariam
61,5% do ICMS e, após a
redistribuição, absorveriam
49,1%, ou seja, quase a metade do
bolo distribuído. Esses percen-
tuais aumentariam respectiva-
mente para 87% e 72% se consi-
derados os 51 maiores.

A tabela 2 destaca que, nesse
critério, o menor valor per capita
do ICMS (calculado com base na
estimativa para 1996) seria de R$
0,25,0 valorper capita médio atin-
giria R$ 43,47, e o maior valor
chegaria a R$ 692,31.

Quanto a esse maior valor,
merece destacar que é uma situa-
ção bem característica de um
município específico. Na realida-
de, os maiores valores per capita
giram em torno de R$ 400,00.
Novo critério - O novo critério
de distribuição da cota-parte do
ICMS municipal altera substan-
cialmente o critério anterior, não
somente pela introdução de no-
vas variáveis de rateio, mas tam-
bém no que se refere aos resulta-
dos preliminares do novo perfil de
distribuição e de absorção desses
recursos.

Variáveis e pesos utili-
zados para rateio

De acordo com a Lei n-
12.040, o montante da cota-parte
municipal do ICMS será distribu-
ído aos municípios com base nas

seguintes variáveis:
CM = TICMS M x [ai (VAF) + a2 (PP)

+ a3 (PA) + a4 (PE) + a5 (PS) + a6(PRP)
+ a7( PAC) + a8 (PPC) + a9 (PMA) +
aiO(PCM)], onde:
- al...al0éopeso de cada variável;
- Cmi é o total do ICMS distribuído

aos municípios;
- TICMSm é o total da cota-parte

do ICMS municipal;
- VAF é o Valor Adicionado Fiscal;
- PP é população;
- PA é área geográfica;
- PE é educação;
- PS é saúde;
- PRP é receita própria municipal;
- PAC é área cultivada;
- PPC é patrimônio cultural;
- PMA é fator ambiental;
- PCM é cota mínima.

O peso de cada uma dessas
variáveis é mostrado no quadro a
seguir.

De acordo com o que foi fixado
pelo novo critério, a aplicação dos
índices finais, retratados pelo ano
de 1998, serão incorporados
gradativamente, na base de 1/3
ao ano. A lei prevê ainda que, em
1998, será feita uma nova avalia-
ção do projeto, com o objetivo de
distribuir o valor restante do VAF,
embutido na parcela dos 25%,
entre as outras variáveis do mo-
delo.
Impactos do novo critério -
Com base nos índices apresenta-
dos em cada uma das variáveis
que compõem a nova sistemática
de distribuição, é possível esti-
mar os impactos desse novo crité-
rio sobre a absorção e a concen-
tração dos recursos da cota-parte
do ICMS municipal. As tabelas 3
e 4 destacam os números básicos
que permitem tais avaliações.

Conforme foi mencionado an-
teriormente, utilizou-se a proje-
ção da arrecadação do ICMS con-
tida na Proposta Orçamentária
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População dos 50
mais populosos (art. 1 2 , IV)

1999	2000
6,87072	6,93536

1,00000	1,00000

2,00000	2,00000

0,66600	1,3320	2,00000	2,00000	2,00000

Tabela 4
ICMS distribuído per capita

Lei n° 12.040195
Itens	Critério	1996(*)	1998(°)

anterior
Menor	0,25

	
8,95	13,17

Média	43,47
	

66,40	72,90

Maior	692,31
	

632,34	603,24
Fonte: AET-SEF/95

PESOS APLICADOS A CADA VARIÁVEL
Critério de distribuição	1996	1997	1998
VAF (art. 1 2 , 1)	 13,04702 9,9724	6,80608

Área geográfica (art. 10, II)	0,33300	0,6660	1,00000

População (art. 1 9 , III)	 0,66600	1,3320	2,00000

Educação (art. 1 0 , V)

Área cultivada (art. 1°, VI)

Patrimônio cultural (art. 1 9 , VII)

Meio ambiente (art. 1 2 , VIII)

Gastos com saúde (art. 1 9 , IX)

do Estado de Minas Gerais para
1996 como base para as avalia-
ções preliminares dos impactos
do novo critério de repartição da
cota municipal desse imposto.

Os valores destacados nas ta-
belas 3 e 4 mostram, claramente,
o caráter desconcentrador da nova
fórmula de repartição.

Inicialmente, observa-se pela
tabela 3 que os dez maiores muni-
cípios na geração do VAF, que no
critério anterior absorviam 49,1%
do ICMS, passarão a absorver

Tabela 3
Distribuição percentual da cota

municipal do ICMS
Quadro comparativo dos critérios

Lei n°12040/95

Municípios	Critério	1996	1998
anterior

10 Maiores	49,10	44,59	42,38
20 Maiores	62,30	55,64	52,87
30 Maiores	68,10	61,40	58,38
40 Maiores	68,32	65,38	62,29
51 Maiores	72,00	68,88	65,72

Fonte: AET-SEF/95

44,59% em 1986 e 42,38% em
1998. Se se considerarem os 51
maiores municípios, esses
percentuais passarão de 72% para
68,88% e 65,72%, respectivamen-
te, no mesmo período.

Como mostra a tabela 4, em
termos de valor per capita, as
projeções indicam que haverá
um expressivo aumento no me-
nor valor, que passará de R$ 0,25
para R$ 8,95 e R$ 13,17, respecti-
vamente, em 1996 e 1998. Os va-
lores médios indicam também um
significativo acréscimo: passa-
riam, respectivamente, de R$
43,47 para R$ 66,40 e R$ 72,90 no
mesmo período. Por outro lado, os
dados revelam também uma rele-
vante alteração no que se refere
ao maior valor per capita que terá
seu montante significativamente
reduzido.
Considerações finais -As ava-
liações preliminares do novo cri-

tério indicam um relevante avan-
ço em relação ao critério anterior.
Através dessa nova lei, denomi-
nada popularmente como "Robin
Hood", há uma significativa
redistribuição da cota municipal
do ICMS. As projeções indicam
que 95 municípios perdem recei-
tas com o novo critério (compre-
endendo basicamente os mais "ri-
cos"), que serão distribuídas aos
661 ganhadores de receitas. Nes-
tes, principalmente nos mais po-
bres, há um expressivo ganho de
recursos. As experiências iniciais
dessa repartição, observadas nos
meses de janeiro e fevereiro deste
ano, demonstram que em alguns
municípios os ganhos de receita
atingem até 1.000%

Além desse caráter redistri-
butivo, o projeto tem ainda a vir-
tude de incentivar os municípios
a aplicar recursos em áreas so-
ciais básicas, relacionadas a edu-
cação, saúde, meio ambiente, etc.,
e utilizar, de forma mais eficien-
te, as suas bases próprias de
arrecadação.
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0,66600	1,3320	2,00000	2,00000	2,00000

	

0,33300	0,6660	1,00000	1,00000	1,00000

	

0,33300	0,6660	1,00000	1,00000	1,00000

	

0,33300	0,6660	1,00000	1,00000	1,00000

	

0,66600	1,3320	2,00000	2,00000	2,00000

Receita própria (art. 1 0 , X)	0,66600	1,3320	2,00000	2,00000	2,00000

Cota mínima (art. 1 2 , XI)	5,50000	4,6950	3,89000	3,89000	3,89000

Municípios mineradores (art. 1 0 , XII) 1,50000	0,7500	0,11000	0,11000	0,11000

Mateus Leme (art. 1 2 , XIII)	0,20383	0,1807	0,13555	0,09037	0,04518

Mesquita (art. 1 2 , XIII)	 0,08755	0,0778	0,05837	0,03891	0,01946

Total	 25,00000	25,0000	25,00000	25,00000	25,00000

Fonte: Lei n2 12.040, de 2811211995
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OPINIÃO

LEI ROBIN HOOD
REDIVIDIRPARA MULTIPLICAR

"Num
cenário de
economia

estabilizada, de
inflação baixa e

moeda forte, a
áreas social

precisa de mais
atenção."

Iá

São Gonçalo do Rio Preto, município do
Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais
pobres do Brasil, no Nordeste de Minas Ge-
rais, deu um salto positivo de 15.042,63% em
sua arrecadação do Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), comparados
os períodos de janeiro e abril de 1995 e 1996,
respectivamente.

Ou seja, de uma arrecadação de R$
2.208,46 do referido imposto no ano passado,
aquele município mineiro auferiu este ano
R$ 334.418,36, recursos suficientes para a
construção, por exemplo, de um posto de
saúde, uma delegacia, cinco salas de aula e
uma ponte de concreto.

Milagre? Nenhum. Nem tampouco ne-
nhuma outra espécie de "sangria desatada"
sobre o bolso do contribuinte. Essa extraor-
dinária mudança não ocorreu apenas em São
Gonçalo do Rio Preto, mas vem beneficiando
também outros municípios mineiros. São
resultados de inegável repercussão social,
que respondem a ações concretas para com-
bater as desigualdades regionais e sociais,
promovendo uma redistribuição da renda
intermunicipal sem chavões ou apelos de-
magógicos e propagandísticos.

Num cenário de economia estabilizada,

de inflação baixa e moeda forte, a área social
precisa de mais atenção. Minas já está dando
os primeiros passos para realizarmos a jus-
tiça social, como buscamos mostrar neste
artigo.

Um instrumento poderoso para a realiza-
ção de maiorjustiça social é exatamente esse

que redistribui a arrecadação do ICMS em
Minas Gerais. O governo do Estado propôs e
a Assembléia Legislativa aprovou, em de-
zembro passado, a Lei n 12.040/95. Essa lei,
mais conhecida como Robin Hood, define
critérios novos de distribuição da cota-parte
desse imposto aos municípios.

O volume de arrecadação que caracteriza
as cidades mais ricas e industrializadas não
é mais o único critério de repasse. A popula-
ção, a área territorial, os investimentos em
educação, saúde, agricultura, meio ambien-
te e preservação do patrimônio histórico, a
geração de receita própria de cada lugar,
além da cota mínima para todos os municí-
pios, são os novos critérios.

O que aconteceu com São Gonçalo do Rio
Preto também beneficiou 675 localidades,
com esse mecanismo de transferência de
pequenos recursos de poucos municípios,
mais ricos e fortes, para muitíssimos outros
municípios, mais fracos e pobres. Jamaru, no
Vale do Mucuri, classificado como um dos
mais pobres municípios mineiros, é outro
exemplo dessa redistribuição. De janeiro a
abril de 1995, Jamaru arrecadou modestos
R$ 424,84 com o ICMS. No mesmo período
deste ano, esse valor arrecadado dispa-

rou para R$ 55.052,05, com
uma variação positiva de
12.856,36%. Dinheiro sufi-
ciente para construir um pos-
to de saúde, por exemplo.

Repetindo a fórmula de
redistribuição: aumentam a
cota de ICMS 675 localida-
des, enquanto 81 perdem ape-
nas o mínimo. Num quadro
de disparidades regionais gri-

tantes (e nisso Minas é um retrato-síntese do
Brasil), com desequilíbrios sociais e econô-
micos profundos, a chamada Lei Robin Hood
é de imensa utilidade pública. Em Minas,
estamos redividindo para multiplicar.

(Este artigo foi publicado no "Jo., ti do
Brasil'do dia lide junho de 1996, napá - ia 9)

Romeu Queiroz
Deputado estadual (PSDB), líder do governo de
Minas Gerais na Assembléia Legislativa
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ENTREVISTA

Agostinho PatrÚS

LEGISLATIVOS GANHAM VOZ
Depois de quase dois anos de articulação, os Legislativos estaduais se
unem numa entidade que irá congregar 1 mil 54 deputados, além das
Assembléias, atuando na modernização e no fortalecimento do Poder

O
presidente da Assembléia Legislativa de Minas, deputado
Agostinho Patrús, foi eleito, no último mês de junho,

presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais
(Unale), entidade recém-criada, fruto da fusão
do Colégio Brasileiro de Presidentes de
Assembléias Legislativas e da União
Parlamentar Interestadual (UPI).
A escolha do primeiro presidente da entidade
ocorreu numa reunião em Belém do Pará,
quando foi confirmada também a fusão das
duas entidades. O então presidente da União
Parlamentar Interestadual, deputado Miguel
Martini (PSDB/MG), agora 1-tesoureiro da
Unale, declarou, na época, que a UPI se unia
ao Colégio de Presidentes para o forta-
lecimento dos Legislativos estaduais,
acrescentando que todo o seu corpo técnico
ficará agora à disposição das Assembléias.
O deputado Agostinho Patrús, ao tomar posse,
ressaltou que a nova entidade terá a função
de criar e manter um banco de dados, em
Brasília, que possa ser acessado por todas as
Assembléias do País, trocando informações e
aperfeiçoando o processo legislativo em cada
Estado, com o objetivo de fortalecer também
o federalismo brasileiro.
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Revista do Legislativo - A Unale é o
resultado de uma mobilização que se
iniciou há quase dois anos. Como surgiu o
movimento e o que motivou os Legislativos
estaduais a deflagrar essa mobilização?
Agostinho Patrús - Há cerca de dois
anos, os presidentes da atual legislatura
decidiram criar um Colegiado Brasileiro
de Presidentes de Assembléias para
afinarmos o discurso dos Legislativos
estaduais, visando o fortalecimento do
Poder e garantindo o intercâmbio de
informações e experiências para a
modernização das Assembléias. Que-
ríamos promover mudanças consti-
tucionais que nos dessem maiores
prerrogativas, uma vez que, pela atual
Constituição, é prerrogativa exclusiva do
Congresso Nacional legislar sobre trânsito,
recursos hídricos e minerais, educação e
titulação de terra, entre outros temas com
repercussão regional. Os Estados
brasileiros, sabemos bem disso, vivem
realidades diversas, tanto econômica,
quanto social e até mesmo cultural. O
trânsito da Região Amazônica, por
exemplo, é muito diferente do trânsito da
Região Sudeste, de São Paulo, do Rio, de
Belo Horizonte, e mesmo o de Belo
Horizonte é diferente do de uma cidade
menor de Minas Gerais. Portanto, até
mesmo as Câmaras Municipais deveriam
ter a prerrogativa de legislar sobre o
assunto. O Congresso continuaria fazendo
as normas gerais, para todo o País; as
Assembléias estabeleceriam as normas
regionais, e as Câmaras Municipais fariam
as locais, para adequar as normas gerais
às especificidades de cada município.

RL - Com essa ação, a entidade está
buscando também o fortalecimento da
federação?
AP - Sem dúvida. Não haverá federação
forte se os estados-membros não tiverem
uma certa independência e autonomia.
Nós buscamos esse fortalecimento da
federação através dos Legislativos
estaduais.

RL—Como serão atingidos esses objetivos?
AP - Primeiro, procuramos, através de
reuniões dos presidentes, analisar as
dificuldades de cada Estado. A partir

desses encontros, concluímos que
precisávamos constituir uma entidade que
estendesse mais as suas bases, con-
gregando não só as Casas Legislativas,
mas também seus membros. Uma entidade
com voz mais representativa e um campo
maior de atuação. Nesse momento,
começamos também a dialogar com a
União Parlamentar Interestadual (UPI),
que atuava junto aos Legislativos
estaduaisjá há mais de 15 anos, propondo
a unificação das duas entidades. A idéia
foi aprovada, possibilitando o surgimento
da União Nacional dos Legislativos
Estaduais (Unale). Essa nova entidade
congrega todos os deputados e todas as
Assembléias Legislativas, representando-
as e municiando-as para assessorar o
parlamentar no exercício da sua atividade.
Qualquer parlamentar brasileiro poderá
se dirigir à Unale e solicitar uma assessoria
quando desejar apresentar algum projeto
no seu Estado. Teremos um banco de dados
e especialistas em cada área, para fornecer
essa consultoria às Assembléias e aos
deputados.

RL - Como a entidade vai se estruturar
para oferecer essa assessoria?
AP - A Unale terá uma sede em Brasília,
com modernos computadores, interligados
às Assembléias Legislativas do País. Terá
um corpo técnico, constituído por fun-
cionários das Assembléias, que ficarão em
suas sedes, mas que integrarão fóruns
técnicos. A consulta que chegar à entidade
em Brasília e que não puder ser resolvida
diretamente pelo técnico, que exigir uma
pesquisa maior, será encaminhada ao
fórum técnico respectivo, que terá
condições de fazer um estudo mais
aprofundado. Isso vai dar ao deputado
condições de oferecer a seu Estado uma lei
com a segurança de que ela vem inovar e
modernizar.

RL - O senhor estava falando da
diversidade regional, e ela se reflete, de
uma certa forma, na própria organização
dos Legislativos. Como é possível conciliar
o discurso e afinar a atuação da entidade
com estágios de desenvolvimento tão
diferentes?
AP - O importante é que cada uma das
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unidades dos Estados brasileiros possa
conhecer o que é feito em Minas Gerais, no
Rio Grande do Sul, em Pernambuco, e
que, trocando idéias, possamos adaptar
que há de melhor em cada Assembléia. E
claro que uma Assembléia menor, com 18
deputados, como é o caso da de Roraima,
precisa de uma estrutura menor. Mas
precisa de uma estrutura. Com um
território maior do que o de São Paulo e
uma população muito pequena, Roraima
tem seus problemas específicos, como os
fundiários e outros, e a Assembléia
Legislativa deve estar aparelhada para
analisá-los e propor soluções para resolvê-
los. Independentemente do tamanho do
Estado, do seu estágio de desenvolvimento,
ele precisa ter um mínimo de suporte
legislativo através de sua Assembléia.
Daí a importância dessa entidade, no
sentido de promover intercâmbio e oferecer
assessoria aos Estados.

RL - Que dificuldades o Legislativo
enfrenta para desempenhar plenamente o
seu papel?
AP - As dificuldades são às vezes legais,
são essas que já citamos, os problemas
sobre os quais somente o Congresso pode
decidir. Há também dificuldades materiais
em Legislativos estaduais, em Câmaras
Municipais, que retiram do parlamentar
as condições para colocar, em prática, seu
pensamento sobre determinada matéria.
E importante que existam nas Assem-
bléias Legislativas especialistas capazes
de atender às reinvindicações do deputado,
de dar condições para que ele possa
apresentar projetos, estudar os projetos
que vêm do Executivo e do Judiciário,
emitir sua opinião, se posicionar. Enfim,
há necessidade de melhor aparelhamento
dos Legislativos estaduais e municipais
para que possamos representar bem nosso
papel.

RL - Qual a diferença entre essa nova
entidade e o Colegiado?
AP-0 Colegiado era uma entidade apenas
dos presidentes das Assembléias
Legislativas que, naturalmente, repre-
sentavam os deputados. Agora preten-
demos que os 1.054 deputados estaduais
brasileiros e as 27 Assembléias Legis-

lativas estejam associados, que participem,
para que a entidade possa ser, não só
assessora dos Parlamentos, no sentido de
aprimorá-los, mas, repito, também sirva
de assessoria aos deputados estaduais no
exercício de seu mandato.

RL— O senhor destacaria algum momento
mais marcante que determinou o sucesso
dessa mobilização?
AP - As datas mais significativas foram o
encontro em Porto Alegre, ocorrido no
último mês de abril, onde foi definida a
fusão das duas entidades, e o encontro em
Belém do Pará, ocorrido no mês seguinte,
quando foi constituída a entidade, votado
seu estatuto e eleita sua primeira diretoria.
O seu mandato é até a 1 Conferência
Nacional dos Legislativos Estaduais,
quando pretendemos reunir um grande
número de deputados, debater nossas
dificuldades e eleger a nova diretoria.

RL —A Unale teve como modelo a entidade
americana NSCL, que desempenha papel
equivalentejunto ao Legislativo dos estados
norte-americanos. Quais as semelhanças
e até que ponto uma entidade influenciou
a outra?
AP—ANCSL é uma entidade que congrega
todos os Legislativos estaduais
americanos. Conhecemos seu funcio-
namento e entendemos que tínhamos
condições de ter aqui uma entidade
semelhante. Pudemos nos mirar nessa
instituição, que é fortíssima nos EUA e
que influencia o Congresso norte-
americano, quando 75% dos Legislativos
estaduais opinam em uma determinada
matéria. ANCSL luta dentro do Congresso
com toda a força dos Legislativos estaduais
para influenciá-lo. Mas não somos uma
cópia, evidentemente, porque temos
nossas peculiaridades, mas preten-
demos também influenciar o Congresso
Nacional, quando 75% dos Estados
brasileiros entenderem que uma matéria
seja consenso. A reforma tributária vai
nos dar uma primeira oportunidade. Se os
75% ou mais dos Estados, em determinado
ponto, entenderem que devemos nos
posicionar, a Unale vai se movimentar e
fazer sua voz chegar até o Congresso, em
Brasília.
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