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REVISTA DOLegislativo

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Brasil se debate com problemas como a injusta
distribuição de riquezas, os excessos da polícia e o
desrespeito aos direitos dos presos e das vítimas da
violência. A busca de respostas para essas contradi-
ções tem mobilizado agentes do Estado e da socie-

dade. Afinal, o País precisa mostrar ao mundo um rosto sem as
cicatrizes das chacinas e da violência contra o indivíduo.

A luta pelos direitos dos cidadãos recebeu reforços a partir da
formação dos conselhos de direitos humanos dos Estados e municí-
pios e, no plano federal, da adoção do Programa Nacional de Direitos
Humanos, que formulou uma pauta de ações para a solução de
problemas dos setores menos favorecidos da sociedade. São as
mú1t:as possibilidades de ação da sociedade, através das organiza-
ções civis, dos partidos políticos e da imprensa, o principal tema desta
edição, que discute, ainda, as expectativas e críticas em relação à
conduta dos governantes em torno desses problemas, através de uma
reportagem, dois artigos e uma entrevista.

Também na ordem do dia das preocupações nacionais, as
reformas previdenciária e administrativa são tratadas aqui, a partir do
seminário sobre a reforma previdenciária no Estado que a Assembléia
Legislativa realizou em abril, com participação de 60 entidades
representantes dos interesses dos servidores. Duas palestras que
abriram aquele encontro expõem o ponto de vista do governo e de
setores do funcionalismo. Os desdobramentos da aprovação da
"reforma do Estado" são abordados sob a ótica das mudanças no
regime jurídico da administração pública e seus reflexos na vida do
servidor público.

Um artigo sobre as ONGs e um estudo de técnicos da Fundação
João Pinheiro sobre as receitas dos municípios mineiros nos anos de
1994 e 1995 fecham a edição. São reflexões que, mesmo não
diretamente ligadas à questão dos direitos humanos, agregam novos
ângulos sobre ação política e autonomia financeira - duas pré-
condições para que o Estado restabeleça sua capacidade de atender
melhor seus cidadãos.
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mdorid de social
No Brasil, a luta pelos direitos cio cidadão tem uma

história longa e arrastada ,, com avanços e retrocessos,
que deixam a impressão de estarmos sempre no mesmo

lugar, apesar de, nos últimos anos, o Pais ter vivido
experiências mais maduras de cidadania

Fabiana Oliveira
Jornalista da ALEMG

unca se falou tanto
%	em cidadania e direi-

tos humanos no Bra-
sil como nos últimos
tempos. Episódios

violentos recentes envolvendo cida-
dãos comuns, pohciais e militantes
de movimentos populares provoca-
ram reações de indignação na soci-
edade brasileira. A mídia tem de-
sempenhado pa pcI importante, de-
nunciando abusos e violações dos
direitos humanos - ainda que o faça,
algumas vezes, apenas para garantir
seu espaço.

A onda de Protestos e mobilização
- seja por meio de denúncias
encabeçadas pelos movimentos or-
ganizados, Seja pela atuação dos
políticos e da imprensa - sinaliza a
existência de uma sociedade cada
vez mais empenhada no exercício
de sua cidadania. Será mesmo? O
que é, afinal, exercer o status de
cidadão? Em que estágio o Brasil

poderia se enquadrar nesse contexto
de mudança de atitude dos atores
sociais?

O professor de Itica. Filosofia da
Religião e Ecologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Leonardo l3off, um dos criadores da
Teologia da Libertação, identifica a
existência, no Brasil, de cidadãos de
primeira e de segunda classes, se-
guidos por uma massa de excluídos
produzida pelo neoliberalismo e
pelas políticas públicas levadas a
cabo pelo governo federal.

O cidadão de primeira classe
seria o escolarizado, que tem acesso
à informação, participa do debate
político e cultural e tem um nível de
vida médio. O de segunda categoria
decide eleições, sim, mas é econo-
micamente oprimido, vive de salá-
rios baixos, ameaçado de desempre-
go, tem parco acesso à cultura, à
informação e, geralmente, esco-
larização interrompida. Nessa escala
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descendente, o Brasil teria também
32 milhões de "sobrantes", os zeros
econômicos, aqueles que estão fora
do mercado de trabalho, da escola,
do sistema de saúde e sequer são
considerados marginalizados, pois
inexistem aos olhos do Estado.

Princípio da exclusão - Para Leo-
nardo Boff, a lógica que preside o
neoliberalismo é o pano de fundo da
realidade em que vivem os brasilei-
ros. Essa lógica propicia a moderni-
zação tecnológica acelerada, com a
incorporação de tecnologias de pon-
ta, a criação de fábricas modernas e
o estabelecimento de hábitos de
consumo refinados. É, no entanto,
conservadora no aspecto social, pois
não socializa saberes nem multipli-
ca, nas escolas e nos locais de
informação, o saber tecnológico
para que ele seja apropriado pela
população.

Essa lógica, segundo Boff, tam-
bém aceita o preço social alto a pagar
- a exclusão e marginalização de
milhares de brasileiros. "A democra-
cia, no seu sentido mais originário, é
destruída por essa política que privi-
legia uns às custas de outros e exclui
os demais. Uma sociedade não vive
só da produção de bens e serviços,
precisa ter solidariedade mínima e
formas de compensação àqueles pre-
judicados pela tecnologia", opina.

O professor destaca que os
ideários da cidadania universal se
tomam cada vez mais dificultados
nesse quadro desfavorável - isto
porque os excluídos, por força de
buscarem a sobrevivência, têm re-
duzida capacidade de articulação. "A
fome e a miséria não são revolucio-
nárias, mas conservadoras. Há uma
crise do horizonte utópico e das
ideologias mobilizadoras que assu-
miriam as causas dos excluídos para
obrigar mudanças fundamentais na
sociedade."

Nesse contexto problemático e
desafiador, importantes ações têm,
no entanto, despontado - seja por

parte dos excluídos, seja por meio
dos movimentos organizados de
defesa das minorias. A resistência de
religiosos e de entidades como a
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) contra desmandos praticados
na ditadura, bem como o papel
fundamental desempenhado por
esses segmentos e pelos partidos
políticos na redemocratização do
País, mostram que o exercício da
cidadania é um processo que vem
sendo aprimorado e fortalecido ao
longo da história.

Exemplo recente desse avanço
foi a vitória obtida pelas famílias de
desaparecidos políticos, que conse-
guiram o reconhecimento, pelo Es-
tado, das arbitrariedades cometidas
na ditadura contra seus parentes,
bem como o pagamento de indeni-
zações.

A sociedade se organiza - Nos
últimos anos, o Brasil viu desponta-
rem também várias organizações não-
governamentais (ONGs) em defesa
de mulheres, negros, índios, crian-
ças, adolescentes e portadores de
deficiência. A atuação dessas entida-
des, aliada à adoção de novas postu-
ras pelos governos, pela imprensa e
pelos partidos, tem provocado mu-
danças significativas no cenário bra-
sileiro.

A promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em julho
de 1990, é exemplo dessa
mobilização. O estatuto substituiu o
antigo Código de Menores e tornou
possível a criação de um verdadeiro
sistema de garantia dos direitos da
criança e do adolescente. Um dos
agentes encarregados desse traba-
lho são os Conselhos Tutelares -
formados por cinco membros esco-
lhidos pela comunidade local para
mandato de três anos, cuja atribuição
é receber queixas, denunciar abusos
e tomar providências, entre elas
acionar autoridades judiciárias e/
ou representantes do Ministério
Público.

Grandes campanhas em prol dos
excluídos também têm mantido o
vigor, como a "Ação da Cidadania
contra a Fome, a Miséria e pela
Vida", encabeçada pelo sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho. Lançada
em junho de 1993, a Ação está
presente em diversas frentes, entre
elas a da organização dos cidadãos
em comitês e a da mobilização da
sociedade através da mídia.

Se há empenho crescente da
sociedade brasileira em exercer a
cidadania, os movimentos organiza-
dos têm procurado repensar suas
formas de intervenção, com o intuito
de aprimorar o trabalho que reali-
zam. Na opinião da secretária execu-
tiva da Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais, Gláucia Sander, os
movimentos carecem, muitas vezes,
de articulação política e de investi-
mentos em produção do conheci-
mento e em pesquisa.

Mesmo onde existe mobilização
expressiva - ingrediente básico em
qualquer movimento social, e a Frente,
por exemplo, tem 48 ONGs filiadas
e interlocução com outras 300 -,
Gláucia Sander defende que é pre-
ciso desenvolver novas estratégias,
que venham a consolidar a cidadania
no dia-a-dia e garantir o cumprimen-
to de leis como o Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Os movimentos em defesa da
ecologia, destaca, foram capazes de
inserir, na pauta social e política do
País, a promoção do direito a uma
melhor qualidade de vida. Essa meta
vem sendo perseguida também por
outros segmentos que atuam na de-
fesa dos direitos humanos e é um
desafio para as entidades que com-
põem a Frente.

Glaúcia Sander lembra, por outro
lado, que o comportamento da so-
ciedade - que ainda cobra pouco a
adoção de políticas públicas volta-
das para o desenvolvimento social -
acaba influenciando ações de gover-
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no de caráter mais assistencialista.
Muitas vezes, na opinião dela, a
adoção de práticas como a doação de
cadeiras de rodas ou de tíquetes de
leite é encarada pelas pessoas como
suficiente. "A sociedade é muito
imediatista e age dentro da lógica do
assistencialismo, que é inversa à da
cidadania", opina.

Cidadania mínima - Para o pro-
fessor Leonardo Boff, um dos gran-
des desafios com que o Brasil se
depara, hoje, é justamente criar uma
cidadania ampla, que envolva a to-
dos. "As grandes maiorias não se
entendem como cidadãos, mas como
pedintes ou beneficiados do Estado,
da Igreja ou da benevolência das
classes mais conscientizadas", assi-
nala. Exemplo disso, para Boff, são
as grandes festas religiosas - como
o Natal e a Páscoa -, quando a
solidariedade se faz mais presente;
ou as grandes catástrofes, como as
enchentes, quando as pessoas se
mobilizam para arranjar alimentos e
cobertores para os desabrigados. "Ex-
cetuando-se essas datas ou momen-
tos críticos, a sociedade volta à cida-
dania mais reduzida", observa.

O presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB/Seção
MG), Carlos Vítor Muzzi, vai mais
longe. "Vivemos uma falsa democra-
cia porque não existe cidadania",
dispara. Emblema da não-cidadania,
para ele, é a cultura do abaixo-
assinado - do qual, fatalmente, o
brasileiro lança mão para exigir al-
gum direito. "Se a comunidade pre-
cisa de calçamento, faz um abaixo-
assinado para levar ao motorista do
secretário do prefeito. Não há uma
relação de cidadania, mas de
clientelismo", diz.

É preciso, no entanto, prática e
evolução para participar da vida
política - coisas que, na opinião de
Muzzi, não ocorreram no Brasil. O
advogado cita movimentos como a
Inconfidência Mineira, a Indepen-
dência, a Proclamação da República
e a Revolução de 30— todos, destaca,
engendrados de cima para baixo,
sem emergir da sociedade. "Não
havia sentido de cidadania ou velei-
dade de um movimento qualquer
nativista de independência, por
exemplo, apesar de se procurar
inserir esse significado em alguns
motins", enfatiza.

Muzzi compara a história brasileira

com a experiência de países como a
França e a Inglaterra - onde as trans-
formações políticas e sociais nasce-
ram da sociedade e foram conquista-
das às custas de grandes embates.

O caráter particular da formação
e evolução da sociedade brasileira
explica, ao menos em parte, a rea-
lidade atual - que mostra a cidadania
como conceito e prática ainda sendo
construídos. Para o professor Leo-
nardo Boff, essa é a demanda mais
importante da política social brasilei-
ra. "Estamos diante de um grande
desafio prático e teórico. Como
enfrentar os problemas com alter-
nativas viáveis e politicamente
aceitáveis é um desafio da reflexão
política, econômica e cultural, onde
todos somos aprendizes", destaca.

Ponto de partida da reflexão deve
ser a atitude de recuperar o desen-
volvimento como uma categoria an-
tropológica, social e integral - e não
somente material, como prevê a
lógica do neoliberalismo. Desenvol-
vimento este que é alavancado, fun-
damentalmente, para ele, através da
cooperação e da inserção dos exclu-
ídos por meio de formas alternativas
de produção.

Conceito evoluiu no tempo
A cidadania, ensina Carlos Vitor Muzzi, é o

status do ser humano que participa da vida
política de sua comunidade. Emblema cia cida-
dania - Conceito tipicamente urbano - são as
cidades gregas (pólis) na Antigüidade Clássica,
onde OS cidadãos exerciam a chamada democra-
cia direta, com a discussão das questões em praça
pública. O cidadão era, no entanto, apenas o
homem livre. excluindo-se OS demais: mulheres,
jovens, estrangeiros e escravos, a maioria abso-
luta da população.

Em Roma, era direito exclusivo dos cidadãos
participar da defesa da sua cidade e da condução
dos negócios públicos. Roma conquistou todo o
mundo conhecido pela força das armas a
partir de um exército de cidadàos, de pessoas

que se sentiam iguais e trabalhavam para o
Estado.

A moderna noção de cidadania nasceu com
a primeira Declaração dos Direitos do Homem
c do Cidadão, em 1789, durante a Revolução
Francesa. O artigo 1 proclama: "Os homens
nascem e permanecem livres e iguais em direi-
tos". No artigo 60 , a Declaração prega que "a lei
é a expressão da vontade geral. Todos os
cidadãos têm direito a partícipar pessoalmente,
ou através de seus representantes, de sua forma-
ção. Deve ser a mesma para todos, quer quando
protege, quer quando castiga". A supremacia da
lei, a autonomia e separação dos poderes per-
manecem como princípios fundamentais cia
cidadania no Estado Democrático de Direito.
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Atores populares - O exercício da
cidadania só poderá ser viabilizado,
na opinião do presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da OAB,
por meio das mediações que nascem
das bases. Carlos Muzzi cita o exem-
plo do Movimento dos Sem-Terra
(MST), vitorioso por brotar do povo.
"Os integrantes eram pessoas que
tinham terras e as perderam porque
se tomaram inviáveis ou por conta
de planos econômicos que limitaram
a possibilidade de sobrevivência.
Essas pessoas, então, se prepararam,
informaram-se e desenvolveram
estratégias para, através do exercí-
cio da cidadania, garantir a tutela dos
seus direitos".

Boff reforça os elogios ao MST.
Enfatiza que muitos movimentos,
hoje, já não esperam nada do Estado
e tomam em suas mãos o desafio de
garantir seus direitos. "A atuação
dos sem-terra, por exemplo, nas-
ceu do desespero de milhões de
famílias que confiavam no gover-
no e nas políticas de reforma agrá-
ria - que, por interesse do latifún-
dio ou pela complicação burocrá-
tica, acabavam não se realizando.
Essas pessoas passaram a ocupar
as terras de for-ma organizada e
estratégica, num sentido coopera-
tivo de produção", opina.

Se cresce a consciência da reali-
zação dos direitos pelas próprias
vítimas, revela-se essencial o
engajamento dos que têm seus direi-
tos atendidos institucionalmente,
para fortalecer os movimentos da
sociedade. "Todas as classes que
têm garantidos o ensino, a saúde e a
moradia têm o dever de apoiar
mudanças fundamentais. É o dever
da solidariedade e é um desafio para
a sociedade brasileira", alerta Leo-
nardo Boff.

Na opinião do professor da UFRJ,
é preciso realizar um trabalho peda-
gógico fundamental, a fim de que a
democracia possa ser vivida não só
no campo da política, mas que seja

um valor universal, estendido aos
âmbitos da escola, da família e da
fábrica.

Experiências regionais - Em Mi-
nas Gerais, algumas iniciativas nesse
sentido podem ser destacadas - tan-
to no âmbito dos poderes quanto dos
movimentos sociais organizados. Um
exemplo é a Coordenadoria de Di-
reitos Humanos e Cidadania da Pre-
feitura de Belo Horizonte, primeira
capital brasileira a ter um órgão para
tratar do assunto e catalisar as de-
mandas nessa área. A Coordenadoria,
criada na gestão Patrus Ananias, já
inspirou trabalho semelhante em
Maceió e em cidades do Vale do Aço,
como Ipatinga.

Atualmente, a Coordenadoria tem
programas de ação voltados para a
mulher, população de rua, saúde
mental, vilas e favelas e violência
policial. Segundo o assessor jurídico
do órgão, Wagner Dias Ferreira, uma
das metas é elaborar um banco de
dados específico sobre a violência
policial. Ele trará informações, em
rede, sobre agressores, vítimas e
ocorrências. Esse trabalho, que pos-
sibilitará um diagnóstico real da situ-
ação, é desenvolvido em parceria
com entidades dos direitos humanos.

A organização da sociedade e do
governo em conselhos revela que
estão sendo traçadas também as
bases de uma intervenção mais efe-
tiva do cidadão na definição das
políticas públicas. Previstos na Cons-
tituição de 1988, os conselhos,
paritários, são consultivos e
deliberativos. Por meio da atuação
desses organismos, muitas ações de
governo tornam-se resultado de con-
senso entre o que a sociedade rei-
vindica e o Estado planeja.

"Até há cinco anos, o governo não
se sentava com a sociedade para, em
conselhos, discutir as questões. As
primeiras reuniões eram de descon-
fiança e impasse. Hoje vivemos um
momento de transição e também a
angústia dessa transformação, mas

t/í Iqucl//. U)?lL'IhOS ainda
enfrentam dificuldades operacionais

abrimos novas possibilidades de re-
solver problemas", analisa o secretá-
rio de Estado do Trabalho, Ação
Social, da Criança e do Adolescente,
Eduardo Barbosa.

Apesar disso, muitos conselhos
ainda enfrentam dificuldades
operacionais. É o caso do Conselho
Estadual da Mulher, que vive mo-
mentos difíceis, segundo a diretora
Maria Izabel Ramos de Siqueira. Não
há verba orçamentária para a execu-
ção dos projetos ou mesmo sede.
"Não temos o mínimo de apoio e
reconhecimento, e a Delegacia Es-
pecializada de Crimes contra a Mu-
lher foi a única proposta do Conse-
lho que vingou, ainda na década de
80", desabafa.

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB/Seção Minas Gerais), que
teve atuação histórica na época da
ditadura - juntamente com a Associ-
ação Brasileira de Imprensa (ABI), a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) e outras entidades -'
também tenta exercitar, de forma
mais incisiva, o papel de fomentar a
cidadania. A Ordem vai promover,
em agosto, em parceria com o Con-
selho Estadual de Direitos Humanos,
um seminário para discutir a formu-
lação de uma política de segurança
pública para o Estado.
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"A violência é um mal de fim de
milênio, fruto de uma ordem econô-
mica perversa e excludente, a do
neoliberalismo", afirma o presiden-
te da Comissão de Direitos Huma-
nos, Carlos Muzzi, reconhecendo
que a Comissão, apesar de antiga, é
"uma trincheira meio escondida".

Alvo das críticas - As entidades
organizadas elegem, por outro lado,
o governo do Estado como alvo
unânime de críticas, quando o assun-
to é promoção da cidadania e direi-
tos humanos. O próprio secretário
Eduardo Barbosa admite que o go-
verno não tem recursos para inves-
timentos na área social. "A crítica
existe em função de um momento.
Estamos criando um outro modelo
administrativo (referindo-se às re-
formas) e hoje não temos caixa
suficiente para dar a resposta que a
sociedade deseja", alega.

Reestruturada em 1996 e tendo
como parâmetros de atuação a Lei
Orgânica de Assistência Social
(LOAS) e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a Secretaria tenta arti-
cular ações antes desenvolvidas iso-
ladamente. Tenta fazer com que o
indivíduo que precisa do Estado
para resgatar os mínimos direitos
sociais tenha, em um único órgão,
uma referência na definição dessas
políticas.

Essa mudança conceitual não teve,
no entanto, reflexos no orçamento
geral da Secretaria - que cor-
responde a míseros 0,41% (R$ 57
milhões) do Orçamento do Estado
(R$ 13,980 bilhões). "Não é possível
desenvolver políticas efetivas com
orçamentos minguados. Hoje só dá
para manter o que existe", informa.

Um trabalho que vem sendo de-
senvolvido pela Secretaria é organi-
zar os municípios em conselhos, a
fim de que esses definam suas
prioridades na área social. "O papel
do Estado é ser menos executor
direto e mais o que assessora a
execução, pelos municípios, das

políticas públicas", explica Eduardo
Barbosa.

No caso de projetos maiores, a
Secretaria tem buscado parcerias
com outros organismos do Estado.
Um exemplo é o trabalho conjunto
com a Secretaria de Estado da Justiça
para construção de cinco centros de
atendimento ao menor infrator, com
recursos do Fundo Penitenciário
(Funpen). A realização dessas obras
foi decidida por uma comissão
interinstitucional, formada por re-
presentantes do governo, sociedade
e Juizado de Menores.

Apesar de o Estatuto da Criança e
do Adolescente determinar que os
adolescentes fiquem em centros de
reeducação, só há em Minas um
local que os abrigue - o Monsenhor
Messias, em Sete Lagoas, que carece
de infra-estrutura e atendimento apro-
priado e que é famoso pelas cons-
tantes rebeliões.

Caminhos alternativos - Políti-
cas públicas insuficientes ou
discriminatórias acabaram provo-
cando, nos últimos anos, reações,
ainda que pulverizadas, na socie-
dade, que tem pressionado o Esta-
do e buscado caminhos alternati-
vos. Na opinião do professor Leo-
nardo Boff, no Terceiro Mundo,
principalmente no Brasil e na
América Latina, tem havido articu-
lações nesse sentido.

O conceito clássico de cidada-
nia, que pensa o cidadão em refe-
rência ao Estado, foi enriquecido
por um outro - o da concidadania
ou do cidadão ligado a outro cida-
dão. Exemplos disso são, de acor-
do com o professor, as atuações do
MST e da "Ação da Cidadania con-
tra a Fome, a Miséria e pela Vida".

Para Leonardo Boff, há três di-
mensões da cidadania. A primeira
é a política, tradicional, ou seja, a
participação das pessoas votando,
controlando as ações do governo e
cobrando do Estado o geren-
ciamento do bem comum. A segun-

Wagner Ferreira: meta éfonnur bancos
de dados sobre violência policial

da é a econômica, que trans-pare-
ce na participação do trabalhado
na construção dos bens materiais e
serviços. A terceira dimensão é a
pedagógica. "Somos herdeiros das
grandes massas, manipuláveis,
pouco participativas. Pertence à
cidadania a consciência de que
nós, mediante participação políti-
ca e econômica, constituímos um
povo que tem um projeto de nação,
que tem consciência de si como
ator social e sujeito da História",
destaca o professor.

Se ser cidadão comporta ou não
gradações, dependendo do contex-
to econômico, social e cultural, ou se
precisamos entender melhor o que
é exercer cidadania - para exercê-
la de fato - são grandes questões que
merecem reflexões urgentes. Toda
ação efetiva deve ser calcada em
uma base sólida de percepções,
análises e, por que não, revolta
diante de um país maciçamente po-
voado por excluídos.

Fazer com que o Brasil seja um
lugar onde todos sejam considerados
e tratados como cidadãos é o grandé
desafio que se coloca. Para gover-
nos, partidos políticos, movimentos
organizados e imprensa. Antes de-
les, para cada um de nós.

REVISTA DO LEGISLATIVO 9
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Ampliando os laços de
solidariedade

A violência dos grandes
centros urbanos  assu inc

proporções cada vez
maiores, alimentada pelo

desespero dos excluídos.
pela ineficiência do

Estado e pela ausência de
valores solidários

os úlLimos anos,
questão dos direito'
humanos saiu da
Editoria de Polícia e
do estigma do isola-

mento, conquistando o espaço nobre
dos jornais e das TVs. A violência
policial desponta corno tema recor-
rente das matérias veiculadas. desde
a chacina cio Carandiru, em São
Paulo, quando militares, durante urna
rebelião, em 1992, mataram 1
cietentos, até episódios mais recen-
tes un\-olvendo também PMs
paulistas. O caso l)iadema é um
exemplo: dez policiais torturaram
moradores da favela Naval, e o

comandante da operação. soldado
Otávio Gambra, foi acusado de ter
matado o conferente Mário josino.

Isso sem falar em Eldorado dos
Carajás, no Pará, quando PMs mata-
ram 19 sem-terra, em abril de 1996,
durante tentativa de desocupação de
urna estrada bloqueada pelos traba-
lhadores; no massacre de 8 menores
de nia na Candelária e na chacina de
21 moradores da favela Vigário Geral,
ambos no Rio de Janeiro, em 1993.

A atuação de movimentos organi-
zados de defesa dos direitos huma-
nos tem-se revelado essencial na
denúncia e apuração de arbitrarieda-
des como essas. Organizações como

10 Rvisi DO LEGISLATIVO



AMPLIANDO OS LAÇOS DE SOLIDARIEDADE

a Anistia Internacional, principal ONG
ligada à defesa dos direitos humanos
no mundo, têm divulgado relatórios
periódicos nos quais denunciam as
violações desses direitos no País,
analisam a atuação dos governos e da
justiça e propõem medidas para
minimizar os problemas.

Na capital mineira, o "Movimento
Tortura Nunca Mais" é, há vários
anos, referência para a sociedade e
para outras entidades que atuam
nessa área, além de importante
articulador de ações em defesa das
vítimas de violência. A Igreja tam-
bém tem desempenhado papel de
destaque, seja por meio do trabalho
das Comunidades Eclesiais de Bases
(CEBs), seja pela atuação das Pasto-
rais - como a Carcerária, empenha-
da em garantir os direitos dos presi-
diários.

Reações espontâneas contra arbi-
trariedades diversas - mas concen-
tradas na violência policial - têm,
por outro lado, espocado pelo País,
criando um cenário favorável à atu-
ação das entidades organizadas e à
mobilização do cidadão. Conforme
analisa Heloísa Greco, representan-
te cio "Movimento Tortura Nunca
Mais', direitos humanos S() 'i última
novidade do século XVIII, mas  de-
fesa deles soa trans! ormadora hoje".

Desafio da indignação - Essa de-
fesa encontra, ainda, terreno fértil na
esfera da cidadania - indispensável
para garantir a tutela dos direitos. O
exercício cia cidadania precisa, no
entanto, ser aprimorado no País e em
Minas Gerais. A mesma condição se
aplica à questão dos direitos huma-
nos, 1 lá um processo de acúmulo
para que a capacidade de indignação
seja ativada e transformada em ação.
Os movimentos de direitos humanos
podem capitalizar isso, mas o desa-
fio é de todos", diz Heloísa Greco.

A defesa e a proteçào dos direitos
humanos são tarefas cio Estado, co-
bra, por outro lado, o deputado
federal Nilmário Miranda (PT/MG),

integrante da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados.
Direitos esses que englobam não
apenas a garantia da integridade
física e da liberdade individual, mas
também a garantia da vicia, do acesso
ao trabalho, à saúde, à educação, à
moradia e a outros tantos aspectos
previstos em lei e passíveis de co-
brança pela sociedade.

Paradoxalmente, o Estado é con-
tinuamente tachado como o maior
violador, lembra Nilmário Miranda.
"Ele mantém um sistema penitenci-
ário perverso, aparelhos policiais
defasados, deixa a prostituição in-
fantil se alastrar e não implanta o que
está definido em lei". denuncia.

Como, então, impulsionar mudan-
ças no âlnl)ito do Estado e, ao mesmo
tempo, catalisar as indignações, sem
esperar novas tragédias para agir? Um
dos caminhos, na opinião do parla-
mentar, é garantir a intervenção da
sociedade civil nos órgãos de direitos
humanos do Estado, por meio de sua
participação em conselhos. Os parti-
dos políticos, acrescenta, também de-
vem Ler uma postura mais avançada,
sem restringir a defesa dos direitos
humanos a urna questão de "esquerda,
direita ou centro".

O próprio Nilmário Miranda é o
titular cia Secretaria Nacional de Di-
reitos 1 luinanos do PT - única no
País. "Tenho que cuidar cia minha
casa para poder falar dos outros",
ensina o parlamentar, ao mencionar
o trabalho que pode ser desenvolvi-
do junto às 115 prefeituras adminis-
tradas pelo partido.

Um dos problemas mais graves
apontados por Nilmário Miranda é o
hiato, ou antes, o verdadeiro abismo
entre o direito formal e a realidade,
no que diz respeito aos direitos
humanos. Ele cita a Constituição
cidadã de 1988. o Estatuto cia Criança
e do Adolescente, a tipificação do
crime de tortura e a lei sobre o porte
de armas corno exemplos de boas
normas jurídicas existentes no Brasil.
Observa, no entanto, que os Conse-

Ro,neu Qzieiriz. dircaos /)1?)iti?lCI. PIO
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lhos Tutelares e Conselhos de Direi-
tos, previstos no Estatuto da Criança
e do Adolescente, muitas vezes são
apenas de fachada, criados para
receber recursos federais cuja libe-
ração está condicionada à existência
desses organismos. "Esse abismo
entre a lei e a realidade tem raízes
históricas. Temos cinco séculos de
violência institucionalizada, quatro
séculos de extermínio indígena e,
para não citar outros exemplos, exe-
cuções de pessoas na época da
ditadura militar", lembra.

Ação legislativa - Na história re-
cente do Pais. a atuação parlamentar
de fiscalização das ações cio Podei'
público e de proposição de leis tem
refletido, em alguns momentos, essa
preocupação) da sociedade em defe-
sa dos direitos humanos. Em Minas.
a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) cio Sistema Penitenciário, ins-
taurada em março pela Assembléia
Legislativa e presidida pelo deputa-
do João Leite (PSDB), tem procurado
levantar os problemas e propor so-
luções para os sistemas carcerário e
penitenciário cio Estado, foco constan-
te de denúncias de violação desses
direitos.

O trabalho da CPI tem contribuído
para traçar um diagnóstico real do
sistema. Torturas, corrupção, erros
judiciários, superlotação, má aplica-
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çào de recursos cio Fundo Penitenci-
ário, mau gerenciarnento e conflitos
de competências entre as Secretarias
de Estado da Segurança Pública e da
Justiça são algumas irregularidades
apuradas pelos parlamentares.

Além de investigar denúncias
nessas áreas, OS deputados têm a
ambição maior de propor mudanças
estruturais cio sistema penitenciário.
Entre elas, a melhor aplicação dos
recursos do Fundo, por meio do
estabelecimento de critérios claros
para priorizaçào de obras; e a garan-
tia dos direitos dos detentos - que,
por lei, deveriam estar privados
apenas da liberdade de ir e vir.

Programa nacional - O respeito e
a promocao dos direitos humanos
devem ser prioridades também dos
governos, dos quais a sociedade tem
cobrado atuação mais efetiva. Ltna
das iniciativas recentes nesse senti-
do foi o lançamento, em maio de
1996, pelo governo federal, cio Pro-
grama Nacional de Direitos Huma-
nos - cujo primeiro ano de vigência
foi marcado pela realização cia II
Conferência Nacional de Direitos
Humanos, em Brasília, da qual a
Assembléia também participou. A
elaboração do Programa foi um com-
promisso firmado pelos países par-
ticipantes da Conferência Mundial
de Direitos Humanos, realizada em
Viena, em 993 - e cumprido ape-
nas pela Austrália, pelas Filipinas e
pelo Brasil.

Os objetivos do Programa são
identificar obstáculos à promoção e
proteção dos direitos humanos no
Brasil eleger prioridades e apresen-
tar propostas concretas de caráter
administrativo, legislativo e político-
cultural. O documento divide-se em
vários tópicos, entre eles a seguran-
ça das pessoas, as penas privativas
de liberdade, crianças e adolescen-
tes e minorias.

Para se chegar ao documento
final, foram realizados seis semi-
nários regionais cm São Paulo, Rio

de janeiro, Recife, Belém, Porto
Alegre e Natal, com a participação
de 334 pessoas, pertencentes a
210 entidades.

No texto introdutório, o Ministé-
rio da .] ustiça esclarece que o progra-
ma, "como qualquer plano de ação
que se pretenda exeqüível, deve
explicitar objetivos definidos e pre-
cisos. Assim, sem abdicar de uma
compreensão integral e dissociável
dos direitos humanos, atribui maior
ênfase aos direitos civis, ou seja, os
que ferem mais diretamente a inte-
gridade física e o espaço de cidada-
nia de cada um".

Várias ações propostas rio Pro-
grama enfocam, por isso, a seguran-
ça das pessoas, a luta contra a impu-
niclade, as penas privativas de liber-
dade e o tratamento igualitário pe-
rante a lei.

Entre as metas cumpridas, desta-
cam-se as leis que tornam crime o
porte ilegal de armas e que tipificam
o crime de tortura. Também foi
sancionada a lei que estabelece o
Registro de Identidade Civil e o
Cadastro Nacional de Registro de
Identidade Civil. Outra proposta
implementada foi a transferência,
para a justiça Comum, de todos os
crimes cometidos por policiais mili-
tares, com exceção daqueles de
formaçào de quadrilha e extorsão. O
governo criou, também, a Secretaria
Nacional de Direitos Humanos, en-
carregada de centralizar as deman-
das e ações nessa área.

Segundo o representante dessa
secretaria. Ivair Augusto dos Santos,
que participou, em maio. na Assem-
bléia. do Cicio de Debates sobre
Direitos 1 lumanos. a maioria das
medidas previstas no Programa foi
cumprida. Ele destaca a atuação da
Secretaria na área de proteção de
testemunhas. O governo federal fe-
chou parceria com a Assessoria ju-
rídica a Ações Populares. uma ONG
sediada em Pernambuco, para a
criação de uma rede de proteção a
testemunhas no Rio Grande cio Nor-

te, Ceará, Bahia, Espírito Santo e Rio
de janeiro. "0 Programa, para ser
implementado, precisa da ajuda efe-
tiva da sociedade civil. Poderíamos
realizar mais. desde que estabele-
cêssemos essas parcerias. Direitos
humanos é um esforço coletivo",
afirma.

Para inglês ver - Falta de mo-
nitoramento, de mecanismos de
cobrança e dc fiscalização, bem
como inexistência de recursos or-
çamentários para implementação
das propostas são, por outro lado,
algumas críticas feitas ao Progra-
ma. Durante o Ciclo de Debates
promovido pela Assembléia, re-
presentantes de entidades pude-
ram apresentar relatórios de avali-
ação quanto à implementação das
metas em Minas Gerais.

No que diz respeito aos direitos
dos povos indígenas, por exemplo,
ainda não foi revisto o Estatuto do
Índio. "ultrapassado e que carrega
todos os vícios do período ditatori-
al", segundo relatório de Luciano
Marcos Silva, representante do Con-
selho Encligenista Missionário/Leste.

Rosana de Carvalho Pereira Bas-
tos, representante da Associação
Mineira de Paraplégicos. que elabo-
rou o capítulo relativo aos portado-
res de deficiência, propõe uma aná-
lise mais detalhada do Plano Nacio-
nal de Direitos Humanos, para que,
a partir daí, se estabeleça o Plano
Mineiro de Direitos Humanos.

O deputado Nilmário Miranda
também tece críticas ao Programa.
Segundo ele, o governo federal no-
meou uma comissão de moni-
toramento que nunca se reuniu. A
reforma das agências governamen-
tais, essencial para que as medidas
previstas no documento fossem
implementadas, também aguarda
vontade política e recursos. "Um
exemplo é a Polícia Federal, que até
hoje está com uma defasagem de
quase 7 mil agentes e de mais de 200
delegados", destaca.
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Outra (IL'!lllflcIa 1 cita p(-10 parla-
mentar diz respeito ao Fundo Peni-
tenciário Nacional, que tem recursos
de R$ 100 milhões por ano para
aplicar em reforma das peniten-
ciárias. O governo federal, declara
Nilmário, teria contingenciado 789/o
dessa verba sem respaldo legal,
jogando-a na vala comum do caixa
único. Desconhece a denúncia Ivair
Augusto dos Santos, representante
da Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, que, juntamente com o
deputado Nilmário Miranda, partici-
pou cio Ciclo de Debates.

Heloísa Greco, representante do
"Movimento Tortura Nunca Mais".
afirma que o Programa foi feito para
consumo externo. "É a maneira de o
Brasil se justificar, lá fora, com rela-
ção às arbitrariedades que aconte-
cem aqui." O deputado Nilmário
Miranda, um dos presentes ao lança-
mento cio plano, tem a mesma opi-
nião. "Predorninavam na platéia di-
plomatas e imprensa internacional, e
éramos apenas quatro parlamenta-
res presentes", relata.

Se o lançamento cio Programa
ocorreu por esse motivo, Heloísa
Greco ressalta, no entanto, que a

pressao dos movimentos populares
foi fundamental para a elaboração do
documento - ainda que ele careça,
na sua opiniào, de divulgação,
impk'mentacà() e monitoramento.

Novas propostas - Também foi
discutida. no Ciclo de Debates, a
proposta de criação de uma Secre-
taria Estadual dos Direitos Huma-
nos, responsável pelo atendimen-
to das demandas e pela centraliza-
çào do recebimento de denúncias.
Na opinião do secretário de Estado
cio Trabalho. Ação Social, Criança
e Adolescente, Eduardo Barbosa,
não há, no entanto, necessidade de
se criar unia secretaria. 'Estamos
em uma fase de coordenar as di-
versas políticas setoriais, e os di-
reitos humanos transparecem no
acesso à saúde, à educação, à
justiça, ao trabalho e à assistência.
Cada secretário deve assumir a
responsabilidade de trabalhar
setoria imente para garantir esses
direitos, opina.

Outra proposta debatida foi a de
se instituir a disciplina Direitos Hu-
manos no currículo das escolas esta-
duais mineiras. De autoria do presi-
ciente da Assembléia, deputado

Romneu Queiroz (PSDB), a proposta
recebeu elogios de Nilmário Mirancla:
"É importante que as crianças co-
nheçam a história dos direitos huma-
nos, a sua concepção e como eles se
traduzem no mundo, em cada mo-
mento. Qualquer avanço nessa área,
por mínimo que seja, deve ser bus-
cado".

A garantia dos direitos humanos
está intimamente ligada ao exercício
cia cidadania, num processo cuja
evolução se condiciona à atuação
dos diversos segmentos cia socieda-
de. O ritmo dessa evolução vai
depender cio caráter mais ou menos
abrangente e transformador das ini-
ciativas tomadas, tanto pelos gover-
nos e partidos políticos, quanto pe-
los movimentos organizados.

Os melhores caminhos a seguir
ainda são objeto de reflexão por
parte da sociedade - que está,
também por esse motivo, sujeita a
erros e reavaliações de suas postu-
ras. A garantia dos direitos huma-
nos e o pleno exercício da cidada-
nia despontam hoje como os mai-
ores desafios para a sociedade
brasileira. E ela apenas começa a
enfrentá-los. (Fabiana Oliveira) •

RF\'ISTA 1x LGISLATIVO 13



Leonardo Fares
Fundador e membro do

Conselho Diretor da Associação
Mineira de Defesa do Ambiente

OPINIÃO

O potencial de
transformação das

entidades civis
om os primeiros sinais de
vida na década anterior, os
anos 80 trouxeram um novo
ator ao cenário social e polí-

tico brasileiro: as entidades civis.
Generalizadameme conhecidas corno
ONGs, essas entidades foram surgindo,
no contexto da redemocratização do
País, de maneira descentralizada e au-
tônoma, respondendo a uma demanda
de interesses de grupos cia sociedade,
tornando-se, em menos de 20 anos,
atores definitivos da vida política brasi-
leira.

A primeira manifestação dessa nova
corrente se deu, a meu ver, dentro cio
próprio movimento sindical, com a
tendência de quebra dos seus vínculos
oficialistas. Em seguida surgem e mul-
tiplicam-se as associações de bairros,
entidades ambientalistas, de defesa cio
consumidor, de defesa de interesses de
etnias e outras mais, enfim, um conjunto
de grupos aglutinadores de pessoas
com interesses distintos e complemen-
tares, porém todos eles com inequívoco
desejo de participação nas políticas
públicas.

Tudo se passa corno se, de repente,
a,-, pessoas se cansassem de esperar por
soluções governamentais para os pro-
l)!emas que as atingem diariamente e
resolvessem, elas nwsmas, construir as
saídas. Mais ainda, saídas coletivas e
não individualistas. Saídas que pressu-
põem entendimento entre os envolvi-
dos, ou seja, com forte componente
democrático. E, por fim, saídas com

interferência nas políticas públicas,
amigo território das elites econômicas,
monopolizadoras históricas da máquina
governamental brasileira.

Esses novos atores trouxeram dois
fatos novos para a política brasileira. O
primeiro foi de caráter quantitativo, ou
seja, nunca houve, na história do Brasil,
um volume tão grande de pessoas, em
áreas tão distintas, querendo e lutando
por uma participação nas decisões que
lhes dizem respeito. Em segundo lugar,
o aspecto predominantemente não par-
tidário e não governamental dessa atu-
ação. Esse é um fato da maior importân-
cia na vida brasileira.

Em um país cuja cultura política tem
corno eixo o paternalismo e o
autoritarismo e é liderado por uma elite
econômica de origem escravocrata,
patrimonialista e oligárquica - portan-
to, com profunda aversão a valores tais
como trabalho, compartilhamento nas
decisões, responsabilidade social, jus-
tiça independente e com dificuldades
para reconhecer os limites entre o
público e o privado -, os espaços para
participação cia comunidade sempre
foram negados ou afunilados no
sistema de representação político-par-
tidária.

Embora essa constatação não seja
absolutamente um fato novo, nunca,
nesses quase dois séculos de indepen-
dência política do País, as pessoas
tiveram canais não oficiais,
institucionairnente aceitos, para partici-
pação direta na construção de alterna-
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O POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO DAS ENTIDADES CIVIS

Uvas práticas e implementação de so-
luções no campo cia coisa pública.

Na visão de Lincoln, cidadão é aque-
la pessoa com capacidade para manter
a si ca sua família de maneira condigna,
que tenha idéias próprias e que traba-
lhe de forma comunitária e indepen-
dente por sua implementação. Como se
constata, se aplicarmos esse critério,
concluiremos que, lamentavelmente, o
número de cidadãos é extremamente
reduzido no flOSSO país.

O mais relevante é que o problema
não se reduz ao lado exclusionista de
nossa sociedade, mas a uma premissa
anterior e mais grave que são os aspec-
tos culturais enraizados em nossas vidas
política, social e econômica, que. como

vimos, têm alergia ao conceito de cida-
dania.

Nesse sentido, as entidades civis têm-
se constituído em uma importante parcela
nesta soma complexa e fascinante que é
a cidadania. Uma parcela que tem de-
monstrado seu potencial de transforma-
çào das pessoas em agentes comunitários
e políticos e contribuído de forma deci-
siva para abrira caixa-preta das políticas
públicas, contrapondo-se à histórica arro-
gância dos governos. Se devidamente
exercitada, poderá ainda contribuir para
sacudir as raízes desse vergonhoso atra-
so, em direção a unia democracia sólida
e socialmente justa, capaz de transformar,
na maior velocidade possível, habitantes
em cidadàos.
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OPINIÃO

O papel dos governos na
construção da cidadania

'Lm rn.apa-rnúndi que não inclua a utopia não é digno de consulta,
pois deixa de fora as terras onde a humanidade está sempre aportando.

A modernidade é a concretiza çào das utopias.
(Oscar Wilde)

stivemos à frente da
Coordenadoria de Direitos
1 lumanos da Prefeitura Mu-
nicipal de Belo Horizonte
de 1993 a 1996, durante a

administração da Frente BI 1 Popular. Sua
criação foi produto do acúmulo histórico
de décadas de luta em defesa dos
direitos humanos e da confirmação dos
compromissos da Frente BI 1 Popular
com a construção da plena cidadania.

A Coordenadoria de Direitos Huma-
nos da Prefeitura de Belo 1 lorizonte foi
institucionalizada em julho de 1993 e
passou a ter dotação orçamentária em
dezembro do mesmo ano. Trata-se de
organismo responsável pela elaboração
' implementação de políticas específi-
cas na área de direitos humanos e faz
parte agora definitiva e, espe-
ramos, irreversivelmente, cio organo-
grama da Prefeitura Municipal de Belo
1 iorizonte.

Sua criação e implementação não foi
luta fácil. A Coordenadoria constitui
organismo pioneiro e, à época de sua
institucionalizacão, inédito na esfera cio
Poder Executivo (municipal, estadual e
federal). Belo Horizonte foi a primeira
capital a ousar construí-la. Agora exis-
tem organismos semelhantes em Maceió,
Porto Alegre e Coronel Fabriciano, com
os quais, durante nossa gestão, clesen-

volvernos trabalho conjunto e intercâm-
bio de experiências.

O Legislativo tem sido bem mais ágil,
com a proliferação das comissões de
Direitos Humanos em todos o níveis. A
Comissão de Direitos e Garantias Funda-
mentais desta Casa mesmo é referência
para todos nós. Eu própria fui responsá-
vel pela criação da Comissão Permanen-
te de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Belo Horizonte (fui
vereadora por dois mandatos) ainda em
1983, em plena ditadura militar.

Trabalhamos naqueles quatro anos
na Coorcienadoria a partir de dois prin-
cípios: o combate a todas as formas de
violência e a articulação com as comu-
nidades e o movimento popular. Pode-
mos afirmar, com boa dose de orgulho
e sem modéstia alguma, que nos trans-
formamos em importante referência de
luta pelos direitos humanos e pela cons-
trução da cidadania.

Temos clareza de que o binômio
"Direitos 1 lumanos e Cidadania" tem
flagrante vocação instituinte. Esta ban-
deira não cabe nos limites cio município,
cio Estado ou da União: trata-se de luta
planetária. A importância cia existência
de coorcienadorias de Direitos 1 lumanos
nas prefeituras, nos governos estaduais
e federal, no entanto, é inquestionável.
No caso da Prefeitura, esperamos que

e

Helena Greco
Fundadora do Comitê pela
Anistia, vereadora por dois

mandatos, em Belo
Horizonte, pelo PT, e

primeira titular da
Coordenadoriade Direitos
Humanos da Pretetura de

Belo Horizonte (93/96)
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esta administração tenha compromisso e
sensibilidade suficientes para manter e
reforçar sua estrutura. Os governos esta-
dual e federal (aquela Secretaria de Direi-
tos 1-lurnanos do Ministério da Justiça nos
parece um pouco inoperante) deveriam
criar organismos semelhantes.

Sabemos também que esta luta pode
e deve ser travada dentro e fora do
espaço institucional. A sociedade civil
está fazendo a sua parte. Mas falta ao
Poder Executivo o reconhecimento da
sua responsabilidade com a luta pela
erradicação da cultura da barbárie e da
violência.

A política concentradora e recessiva
do modelo neoliberal leva ao paroxismo
a exclusão social e seu corolário - isto
que chamamos situação de barbárie
vigente. A violência e a marginalidade
são diretamente proporcionais ao poder
marginalizador deste sistema que já foi
apelidado "capitalismo selvagem" -
desculpem o pleonasmo.

A convivência com o medo e a
insegurança, agora flào mais prerrogati-
va exclusiva dos "despossuídos históri-
cos', vítimas também das relações de
desigualdade e opressão, agora é
reivindicada também pelas chamadas
"classes médias': medo e insegurança
que mio são simbólicos, mas reais,
preciso reconhecer.

É na cidade (no caso, o Estado e a
União não passam de abstrações) que
essas contradições se manifestam. Belo
Horizonte não escapa (leste quadro.
Cidade cujo processo de crescimento lbi
caracterizado pela subserviência ao ca-
pital e à propriedade, em detrimento da
maioria da população, reflete exem-
plarmente a situação de barbárie apon-
tada: aumento insuportável dos níveis
de miserabilidacle, aumento da violên-
cia urbana, aumento da violência poli-
cial - ciclo odioso e aparentemente
auto-sustentado. As forças públicas em
BH transgridem sistematicamente os
mais elementares direitos humanos: se-
qüestros, invasões de domicílio e es-
pancamentos são práticas rotineiras;
tortura é prática institucionalizada.

A Comissão Parlamentar dc inquérito
do Sistema Penitenciário cia Assembléia
Legislativa de Minas Gerais teve o mé-
rito de escancarar para o público o que
para nós já era sobejamente conhecido:
os porões da tortura sobreviveram à
ditadura militar na "Igrejinha" do Deoesp,
chefiada pelo senhor João Reis. De
resto, sabemos que existem dezenas de
outras "Igrejinhas" na cidade.

As chacinas, que adquiriram no Bra-
sil sistematiciciade assustadoramente re-
gular, assim corno o extermínio de
crianças e adolescentes e a violência de
gênero, são iniqüidades das quais nossa
cidade tampouco escapa: os responsá-
veis pela chacina do Taquaril continuam
impunes, e Belo 1 lorizonte continua
sendo a capital campeã da violência
contra a mulher. Devemos destacar,
ainda, que a maioria das vítimas de todos
esses tipos de brutalidade é composta
de negros, pobres e moradores da pe-
riferia.

Cabe ao governo, insistimos, a res-
ponsabilidade objetiva deste quadro
assustador. E não se trata de atribuição
exclusiva do governo municipal: o go-
verno estadual é, talvez, o maior res-
ponsável, uma vez que tem
governabilidade sobre a chamada "Se-
gurança Pública", apesar de se tratar da
segurança exclusiva da propriedade e
cio Estado.

Daí a urgência urgentíssima da cria-
ção de organismos (reiteramos que eles
(levem ter status de secretaria) de Direi-
tos Humanos no âmbito do Executivo
municipal, estadual e federal.

Sabemos que não existem fórmulas
mágicas para a erradicação da barbárie.
Mas podemos construir, dentro e fora do
espaço insritucional(insistimos de novo),
Políticas que promovam a criação de
instrumentos de controle direto da po-
pulação e de mecanismos de contra-
poder, provocando a reversão do pro-
cesso de alienação e reificação, que só
será completado com o fim da explora-
ção e opressão, com a "concretização
das utopias".
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A cidadania dos partidos
políticos está em crise

difícil falar do papel dos partidos
políticos na formação da cidadania
diante do quadro partidário de
que se dispõe no Brasil. O papel

nesse processo de avanço da cidadania, que
poderia e deveria ser fundamental, acaba pre-
judicado porque as agremiações políticas têm-
se distanciado (LI população, em muitos casos,
não cumprindo a contento as funções de repre-
sentar a sociedade e de transfomiar-se em
espaços de encontro e reflexão de cidadãos
com alguma identidade ideológica.

Um partido é, ou deveria ser, um canal
institucional de expressão do pensamento
de um segmento da sociedade. É um local de
aglutinação de cidadãos que tenham uma
identidade de pensamento e visão de mun-
do. É também uni espaço de construção de
projetos de organização do Estado e de suas
relações com os cidadãos, e de formulação
de políticas públicas e de propostas
legislativas. O partido é ainda um instrumen-
to legítimo de disputa e conquista cio poder
institucional.

Não há absolutamente nenhum inconve-
niente - ao contrário, é saudável e desejável
em um sistema democrático - que as pessoas
tenham visões diferentes e que lutem para
que sua opinião prevaleça. Os partidos,
ideologicamente, podem estar em pontos
vxtremus, em situações exatamente opostas.
Como também não há nenhum problema em
que, circunstancialmente, partidos diferen-
tes cerrem fileiras em tomo de algum terna
relevante para a Nação.

Democracia é plural. E. no debate das
idéias, os cidadãos estarão representados
pelos partidos e, juntos, vão crescer. A for-
mação da cidadania no Brasil está atrasada

caminha, mas poderia ter avançado mais -
e os partidos políticos têm culpa nesse pro-
cesso. E necessário refletir sobre o que eles
têm deixado de fazer para pavimentar essa
via por onde a cidadania avança.

A noção de direitos e deveres certamente

será influenciada pelo comportamento dos
representantes. E quando os partidos polí-
ticos perdem de vista o interesse da maioria
em nome de urna busca predatória do
poder ou do simples 'mando", na pior
acepção clã como muitas vezes
acontece, em nada estarão contribuindo
para clareza dessa noção.

Mau exemplo - Que exemplos a maioria
dos políticos tem dado ao cidadão?
Corrupção com raras punições, que
inexplicavelmente separam o corrompido
do corruptor, deixando na boca da popula-
ção um amargo gosto de impunidade; to-
mada de decisões que vão interferir no
dia-a-dia de cada um, mas que não estão
necessariamente afinadas com a vontade
popular (exemplos fartos estão no modelo
escolhido para as privatizações, como no
caso da venda da Vale cio Rio Doce, em que
a maioria, conforme pesquisas, era contra);
apoio a políticas de governo que se têm
revelado excludentes e que relegam a se-
gundo plano temas fundamentais como
educação, saúde e trabalho; barganhas
políticas cuja moeda de troca são cargos,
vantagens e privilégios, quando não chega
a dinheiro vivo, como no episódio da
vencia (te votos para aprovar a emenda
constitucional permitindo a reeleição de
executivos.

Os partidos, muitas vezes, converte-
ram-se em instituições de conveniência,
fundados às vésperas das eleições para dar
retaguarda a interesses eleitorais fugazes,
deixando de existir com a mesma rapidez
com que são criados ou adaptando o dis-
curso e a prática para se manterem no
poder. Além disso, a freqüente troca de
partido por irni itos políticos, segundo inte-
resses momentâneos, mostra que a ques-
tão ideológica e programática - cuja
explicitaçào é fundamental para a demo-
cracia - não têm merecido a devida consi-
deração.

..

Adelmo Carneiro
Leão

Deputado estadual
PT/MG
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Se é isso que o cidadão vê na vitrine dos
partidos políticos, em que se espelhará na
hora de determinar seu próprio comporta-
mento? Em que se baseará cada pessoa na
hora de cobrar do semelhante uma postura
coerente com o recomendável por um pro-
cesso íh-me e reto de formação da cidadania
que, afinal, é básica na construção do
Brasil solidário com que sonhamos? A cida-
dania cios partidos políticos parece viver
uma crise.

Do ponto de vista da cultura e do
imaginário da população, a prática dos
partidos, majoritariamente, não tem conse-
guido reverter, até o presente momento, a
simbologia de que os políticos são corrup-
tos e atuam para defender seus interesses
particulares e de grupo. Há um longo cami-
nho a percorrer para que esta situação se
altere - a política deve ser concebida e
praticada como serviço e não como privilé-
gio -, o que seguramente contribuirá para
o aumento da participação política dos
cidadãos.

Qualquer partido, independentemente
do perfil ideológico, deveria estabelecer,
como norma, princípios e relações éticas
que fussem exemplares e permitir que cada
eleitor escolhesse aquele grupo com o qual
se identificasse. O nível de sucesso da
agremiação dependeria, então, da seme-
lhança que tivesse com uma maior parcela
do eleitorado e da capacidade de conven-
cimento de cada um.

É interessante obseivar que a maioria
dos estatutos dos partidos políticos do
Brasil tem recomendações claras sobre o
papel que devem desempenhar. O proble-
ma está na distância entre a teoria e a
prática e na incoerência entre o discurso e
a ação dos políticos que os compõem.

Controle social - No quadro partidário
brasileiro, há uru partido que vem tentan-
do, desde sua fundação há 17 anos, ser
coerente cm sua açào. E essa ação se
processa no sentido de facilitar e contribuir
para a formação clã cidadania, chamando a
população a participar dos processos de
decisão e da responsabilidade pelos cami-
nhos escolhidos.

Nem de longe se pretende, com isso,
dizer que o Partido dos Trabalhadores tem
a hegemonia da virtude, nem tampouco
condenar todos, os outros partidos. Mas,

sim, afirmar que a breve história do PT está
repleta de atitudes que apontam claramen-
te para esse objetivo de formação da
cidadania.

Os exemplos que ilustram tais atitudes
podem ser encontrados em iniciativas como
O orçamento participativo e a criação de
mecanismos de controle social sobre a
ação dos administradores nos municípios e
Estados em que o PT exerceu ou exerce o
poder. É assim também com o incentivo à
mobilização popular, que vai de atos tão
simples como a reivindicação de uma obra
em um bairro, até momentos históricos,
como a luta pelas Diretas-Já ou o clamor das
ruas que desmascarou Fernando Colior de
Mello. E há exemplos atuais como a CPI do
Orçamento e o esforço para investigar os
bastidores e porões do processo da emen-
da da reeleição.

O PT tem encarado o desafio de respei-
tar a autonomia da sociedade civil e contri-
buído par-a que ela se capacite para assumir
cada vez mais essa autonomia. Podv se
afiniiar, com orgullo e alegria, que o
rido dos Trabalhadores tem desempenha-
do um papel decisivo nesse processo de
aprimoramento da cidadania e que, depois
dele, apontaram-se rumos irreversíveis nessa
caminhada. Apesar de seu caráter ainda tão
incipiente, avanços importantes foram con-
quistados na democratização do Estado e
da sociedade. Esse méritos, naturalmente,
não podem ser atribuídos somente ao PT,
mas ao conjunto das forças democrático-
populares, com as quais esse partido sem-
pre esteve aliado.

Alguns desafios precisam ser enfrenta-
dos. É necessário que os partidos consi-
gam, cada vez mais, transformar-se em
tradutores dos desejos da sociedade, con-
tribuindo para o aperfeiçoamento da de-
mocracia. E que a pratiquem internamente,
no cotidiano, socializando informações e
decisões e superando os modelos autoritá-
rios e personalistas de gestão partidária.

Por fim, fica o desafio de investirem na
formação política de seus militantes, visan-
do à sua capacitação para o debate e o
enfrentamento das graves questões que
hoje estão colocadas no País, já que os
direitos fundamentais cia maioria da popu-
lação continuam sendo sistematicamente
desrespeitados.
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A liberdade e a
responsabilidade da

imprensa
Este ari i,go ú uma adapta çà() cia COii/erCllCi(I /)rO/c?ridc? PiO 5('lfliHCifl0)

Valores de cidadania em sociedades democráticas",
realizado em março de 1997, em Brasília.

Michael Shepard
Formado em Economia e História na

Georgetown University,
bolsista do Programa Fulbright, na
Universidade de Brasília, é editor

assistente do jornal "Washington Post"

e me coubesse decidir
se deveiríarnos ter um
governo sem jornais ou
jornais sem um governo,
eu não hesitaria um mo-

mento em preferir a segunda alter-
nativa." Essa defesa da liberdade de
expressão foi escrita por Thomas
Jefferson, um dos principais funda-
dores da federação e o terceiro
presidente dos Estados Unidos.

Mas, se ele nos visitasse hoje, o
que acharia?

Se ele pudesse imaginar em que
OS "jornais" da sua época se torna-
riam - durante os dois séculos se-
guintes -, diria o mesmo sobre a
mídia moderna?

Não podemos falar no lugar do
ex-presidente. Porém, podemos
considerar o papel da mídia nas
sociedades democráticas e a sua
responsabilidade em preservar os
valores da cidadania, que Thomas
jefferson ajudou a manter.

Dos valores democráticos, a li-
berdade de expressão talvez seja o
mais importante. O princípio é claro:
nas sociedades democráticas, O POVO

, a priori, um participante e não um
sujeito passivo em relação) ao gover-
no. Em uma democracia, o poder (10
governo deriva cio povo. Para facili-
tar a participação desse povo nas
escolhas públicas, é necessário que

a sociedade tenha acesso ao máximo
de informação possível.

Embora a liberdade de expressão
seja um princípio antigo, o conceito
de "mídia", nas formas que conhece-
mos, era inimaginável durante a
época do senhor Jefferson. Os jor-
nais de dois séculos atrás eram pe-
quenas folhas. A mídia de hoje é um
grande negócio, que movimenta bi-
lhões de dólares em lucros anuais.

Os avanços da tecnologia, neste
século, facilitaram o rápido cresci-
mento no campo da comunicação de
massa. Vivemos numa época domi-
nada pela televisão, com programa-
ção veiculada por satélite e disponí-
vel aos consumidores por cabo. Com
a chegada recente da Internet - onde
tudo fica à ponta do dedo, acessível
só por um dique do;nouse—, a troca
rápida de mensagens entre pessoas
pelo mundo inteiro se tornou facíli-
ma. E mesmo os jornais evoluíram
muito com a ajuda da tecnologia, que
permitiu urna produção gráfica mais
elaborada e a impressão com um
arco-íris de cores.

Na véspera do novo milênio, esta
mídia veicula uma variedade cansa-
tiva das informações geradas por
milhões de fontes. De um lado, a
sociedade está preparada, em ter-
mos de educação e sofisticação, para
receber essas informações. Mas a
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mídia tem um papel importante, de
filtrar e processaras notícias in bruto
para (-) povo. Por quê? Os cidadãos já
se sentem sobrecarregados com to-
das as informações disponíveis, e a
tendência para fugir da informação
está crescendo.

Agora, é preciso distinguir, entre
todos os órgãos de mídia, aqueles
cuja especialidade é veicular as no-
tícias. A maioria das fontes de infor-
mação fornece mais entretenimento
do que notícias puras. Este artigo
trata principalmente da mídia de
notícias, embora tenha alguma coisa
para dizer sobre a influência ne-
gativa cia disposição maior para
entreter.

"Cão de guarda" - Em uma socie-
dade democrática, a iiiíclia de notí-
cias é urna indústria privada que
exerce urna função pública sem
regulamento. Os noticiários funcio-
nam como os" cães de guarda" da
liberdade da sociedade - acompa-
nhando, reportando e fiscalizando os
atos cio governo e os eventos impor-
tantes cio mundo inteiro. Bem
posicionada para este desempenho,
a míclia de notícias interpreta a po-
lítica governaiiiental e os aconteci-
inentos na sociedade.

Como um "cão de guarda" cria
dificuldades para quem queira assal-
tar urna residência, a mídia funciona
também para prevenir furtos cia con-
fiança pública e invasões da liberda-
de individual ou coletiva. Nós nos
obrigamos a denunciar OS abusos cio
poder para a sociedade. Nós conta-
mos, quando for necessário, o outro
lado da história - o mesmo lado que
o governo ou os empresários muitas
vezes preferem ver escondido.

A mnídia já muitas vezes tinha
revelado escândalos chocantes nos
mais altos escalões do ) governo. Os
exemplos são famosos. Nos Estados
Unidos, a reportagem sobre o mau
comportamento) dos aliados do então
presidente Nixon, nos anos 70, le-
vou-o a renunciar ao cargo. E em

1992, no Brasil, o então presidente
Fernando Colior de Mello saiu cio
cargo num processo de impeach meu!
provocado por reportagens sobre
corrupção financeira na sua admi-
nistração.

Na mídia temos independência e
liberdade, reforçada pela sociedade
através da lei de imprensa, para
escrever ou publicar quase qualquer
coisa, sem medo de sermos censu-
rados. Das fontes que fornecem
informação, as sociedades democrá-
ticas aceitam tanto as ruins quanto as
boas. Mas esse direito é acompanha-
cio de uma responsabilidade. Quan-
do se fala sobre o poder da impren-
sa, este poder é para informar, pro-
vocar emoções, e para ferir - não só
os sujeitos das reportagens, mas a
sociedade inteira. Por isso, precisa-
mos ter cuidado em apurar e ao
publicar. E quando erramos, temos
que corrigir.

A disposição para admitir OS nos-
sos erros livremente reforça um con-
ceito-chave para a mídia de notícias:
credibilidade. O valor da mídia na
comunidade depende da sua
credibilidade. Enfim, é a única coisa
que temos para vender. Sem essa
credibilidade, a mídia perde
conf'iabilidade pública e evolui So-

mente como meio de entretenimen-
to. E, no processo, o povo perde uma
fonte crítica de informação cio coti-
diano na sociedade democrática.

É bem estabelecido que a mídia
deve estar livre de qualquer interfe-
rência externa, inclusive do gover-
no, isso também funciona para man-
ter a Credlil)ilidade. Preservara nossa
independência inclui negar cada
favor e influência do governo ou do
setor particular. Um cão de guarda
não pode aceitar iscas de ladrões.

Riscos - Hoje a nossa credibilidade
fica ameaçada por nossos próprios
pecados. Corremos riscos demais na
batalha pelos furos. Um exemplo
triste flo) ano passado foi o caso do
segurança Richard J ewell. denun-

ciado na mídia americana, em julho,
como o suspeito do atentado a bom-
ba que explodiu durante os jogos
Olímpicos, em Atlanta. O "Atlanta
Journal-Constit.ution" publicou o
nome cicie como suspeito, com base
na denúncia de urna fonte anônima,
e OS outros jornais - inclusive o
meu - e a televisão repetiram aquela
informação. As correções chegaram
tarde demais para o senhor jewell,
que está processando jornais e emis-
soras de televisão pelo erro.

Embora aproveitemos cada opor-
tunidade para criticar outros no go-
verno e na sociedade, nós, na mídia
de notícias, não recebemos bem a
crítica que nos é direcionada.
Freqüentemente elogiamos e defen-
demos OS flOSSOS colegas jornalistas,
quando, em realidade, temos que
trabalhar melhor. O repórter Cari
Bernstein, um membro da equipe do
"Washington Post" que revelou o
escândalo Wa1ciate, escreveu, cin-
co anos atrás, no "Guardian": "A
nossa reportagem não é suficiente.
Não era na época cio Wateiatee não
é hoje."

Arriscamo-nos a derrubar o nosso
direito de liberdade de expressão
por nào aproveitá-lo. Existe hoje em
dia uma tendência para banalizar e
tratar superficialmente as notícias.
Cada ano mais, evitamos assuntos
difíceis, porque ternos medo de
perder leitores. que consideramos
incapazes de entender matérias com-
plexas. Em vez de matéria séria,
procuramos a que é leve e a que
serve o melhor ao mercado.

Por causa disso, a mídia
sensacionaliza cada dia mais as notí-
cias. isso não é um fenômeno novo,
mas o enfoque nas estrelas e na elite
nos mundos da política, do comércio
e do entretenimento tem intensificado
muito. A fofoca sobre celebridades
exclui a maioria cia população, que
não tem a riqueza nem a fama; no
processo, pioram as divisões sociais
entre OS que têm e os que flo) têm. E
quando escrevemos sobre estrelas e
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pessoas comuns, os detalhes priva-
dos, que não são relevantes à discus-
são pública, S() explorados.

Bernstein falou para a "Folha de
S. Paulo" que "hoje é o tempo cio
triunfo da cultura idiota," urna ex-
pressão ele usou no mesmo artigo
para o "Guardian". "Investigação cui-
dadosa, narrativa detalhada dos fa-

tos, verdadeiro empenho em con-
frontar as versões conflitantes - não
têm sido exatamente as práticas cos-
tumeiras entre os profissionais" na
mídia, ele disse para a "Folha". "Isso
talvez explique a diminuição do
poder moral da mídia."

Os erros de omissão vão aconte-
cer. Mas o pior é quando a mídia
ignora uma matéria que pode ter
grandes implicações para o público
porque está consumindo muito tem-
po nas matérias triviais. Por exem-
plo, nos anos 80, nos Estados Unidos,
a cobertura perdeu o escândalo dos
bancos de "poupança-e-emprésti-
mo", onde bilhões de dólares sumi-
ram das contas por mau investimento
dos donos desses bancos. Aconteceu
como um resultado da desre-
gularnentação cio serviço bancário
implementada pouco antes. O di-
nheiro perdido pertencia a pessoas
comuns, aposentados e trabalhado-
res, que perderam as poupanças. A
mídia poderia ter investigado esses

bancos mais cedo, antes que a crise
estourasse. E aqui no Brasil, por
exemplo, a mídia cobre com pouca
freqüência o processo judicial. O
público brasileiro recebe muitas
notícias sobre crimes, mas é pouco
informado sobre os processos e so-
bre os julgamentos, ficando sem
saber se o processo foi justo ou
injusto.

Há uma tendência perigosa de
seguir a linha veiculada pela elite cio
governo ou do empresa nado. Estamos
escrevendo informações sobre as
pessoas para essas mesmas pessoas.
No processo. excluímos uma maio-
ria. Não ficamos abertos a urna va-
riedade das opiniões.

Valores democráticos - Precisa-
mos, na sociedade, mais do que só
urna reforma da "mídia." É claro
que os problemas sociais hoje em
dia não se originam na mídia nem
param nela. Mas talvez a mídia seja
um bom lugar para iniciar essas
mudanças. Numa forma de culpa
por associação, cada órgão da mídia
sofre com o pecado dos outros.
Quando um jornal ou um programa
faz alguma coisa que enfraquece
sua própria credibilidade, isso fere
também a credibilidade dos outros
noticiários.

Existe um movimento que está
ganhando popularidade nos Estados

Unidos e aqui no Brasil. Chama-se
"Puhlic journalism", ou "Civic
Journalism", que tenta envolver o
jornal, o rádio e a televisão como
agentes de mudança na comunida-
de. O "PublicJournalism" tem aspec-
tos positivos, principalmente nas
suas noções de expandir a cobertura
da comunidade.

Porém, a intervenção nos even-
tos públicos e a participação nas
campanhas sociais podem ser um
cavalo de Tróia. Com este movimen-
to, cruzamos urna linha em termos de
enfeitar resultados. Isso seria um
enorme abuso cio poder pela mídia,
que controla, mais ou menos, o fluxo
cia informação.

Os órgãos que publicam notícias
não existem para promover uma
agenda de valores específicos. Seu
negócio não é criar resultados, em-
hora sejam desejados. O seu papel
não é influenciar comportamento,
de jeito nenhum. Aliás, o desejo de
intervenção parece paternalista,
como se assumíssemos que o povo
é preguiçoso e falte a ele capacidade
intelectual Precisamos lembrar que,
nas sociedades democráticas, as
pessoas têm o direito de não partici-
par. Só existimos para oferecei' o
máximo de informação, para que
elas possam fazer suas próprias es-
colhas.
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Cicio de debates avaliou Programa Nacional de Direitos Humanos, um ano depois
de seu lançamento, apresentou uma série de propostas para o cumprimento das

metas já estabelecidas e recolheu novas sugestões

Política de Direitos Humanos
vau a julgamento.	.

Assembléia Legislativa
% do Estado de Minas

Gerais, através de sua
Comissão de Direitos e
Garantias Fundamen-

tais, realizou, juntamente com mais
de 40 entidades governamentais e
não-governamentais, o Ciclo de De-
bates sobre Direitos Humanos, no
início de maio. Esse ciclo teve como
objetivos: avaliar, após um ano cio
seu lançamento. o Programa Nacio-
nal de Direitos 1 lumanos (PN[)lI)
e sua implernentadio: e iniciar a
discussão em Minas Gerais de um
Programa Estadual de Direitos Hu-
manos.

Para o debate sobre a imple-
mentação cio Programa Nacional de
Direitos Humanos, o ciclo contou com
a colaboração de Ivair Augusto Alves
dos Santos, representante do secreLi-
rio nacional de Direitos Humanos.
José Gregori, e do pesquisador Paulo
de Mesquita Neto, do Núcleo de Estu-
dos de Violência da Universidade de
São Paulo.

Nos relatos sobre os avanços
obtidos com o programa, destaca-
ram-se: o apoio dado ao programa
de proteção às testemunhas implan-
tado em Pernambuco pelo Grupo de
Assistência Jurídica a Entidades Po-
pulares; a elaboração cio Mapa de
Violência nas Cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Salva-
dor; a aprovação, pela Comissão de
Constituição e Justiça e Redação da

Câmara Federal, da Proposta de Emenda
à Constituição nQ 368/96, que remete
à justiça Federal os crimes praticados
contra os direitos humanos; a tipificação
da tortura; a criação cio Registro de
Identidade Civil e do Cadastro Nacio-
nal de Registros de Identidade Civil; a
criação da Secretaria Nacional de Di-
reitos Humanos; a crirninalização cio
porte ilegal de armas; e a criação cio
Sistema Nacional de Armas.

Apesar desses avanços, os partici-
pantes cio ciclo de debates avaliaram
que o PNDH não passa ainda de urna
carta de intenções. Permanece a se-
guinte dúvida: se ele foi elaborado
apenas para consumo externo OU se
realmente foi feito para ser
implementado com a urgência e a
prioridade que o País requer. Con-
cluiu-se que a questão está no abismo
entre o discurso e a prática, entre a
intenção e o gesto concreto.

Ao se levar em consideração o item
"Implementação e Moniroramento do
Pr\ÏDFI", constatou-se que, das sete
propostas apresentados no programa,
apenas urna foi concretizada: a criação
cia Secretaria Nacional de Direitos
1 lumanos. O governo nomeou uma
comissão de monitorarnento que nun-
ca se reuniu.

Foi preciso haver o massacre de
Eldorado dos Carajás para se aprovar
parte da lei que passa àJustiça Comum
os crimes de militares em função de
policiamento. A criação da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos, a

REVISTA DO LEGISLATIVO 23



RELATÓFO FINAL DO CICLO DE DEBATES DIREITOS HUMANOS"

A
f)tDutad/oái / c"it(' (I',I)/ J f'le'.WI('?lte

da ('unz,.ào de Durizos e Garanuas
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tipific-açào do crime de tortura e a
federalizaçào dos crimes contra os
direitos humanos somente ocorreram
depois dos episódios da Cidade de
Deus e Diadema.

O Fundo Penitenciário Nacional
(Funpren) tem recursos obrigatórios
de R$ 100 rnilh6es por ano para
aplicação em reforma das peniten-
ciárias. No entanto, o governo federal
contingenciou 78% desses recursos
sem respaldo legal para isso, jogando-
os no caixa único.

Esses dados mostram o quanto
ainda deve ser feito para que os
direitos humanos sejam efetivamente
respeitados em nosso país.

Como contribuição ao Programa
Nacional de Direitos 1- lumanos, o ciclo
de debates promovido pela Assem-
bléia Legislativa de Minas apresentou
propostas que visam reforçar o cum-
primento das metas já estabelecidas,
bem corno propostas novas, a serem
analisadas. Algumas referem-se aos
direitos humanos de maneira geral,
enquanto outras estão mais afetas a
cada segmento da sociedade que par-
ticipou do ciclo.

Propostas gerais
1. Fortalecimento, reconhecimen-

to e descentralização dos conselhos
de direitos de todas as áreas (mulher.
criança e adolescente, direitos hu-
manos, etc.), com autonomia finan-
ceira e administrativa, ITefll corno o

incentivo à sua criação nos locais onde
i nexistem.

2.Viabilização de bancos de dados
reicrentes a processos criminais que
contemplem quesitos relativos a cor,
sexo, renda, entre outros, de modo
que se possa assegurar tratamento
estatístico da violência em geral e
melhor conhecimento dos diferentes
aspectos da desigualdade rio acesso à
Justiça.

3. Democratização dos meios de
comunicação, através da revisão da lei
de concessão e da legalização das
rádios e TVs comunitarias, e garantia
dos avanços contidos no projeto da Lei
de Imprensa.

4. Avaliação dos programas e pro-
pagandas veiculados pelos meios de
comunicação que ferem os direitos e
a dignidade dos diversos segmentos
sociais.

5. Aprovação do projeto de lei que
trata cia reformulação do Conselho (te
Defesa dos Direitos da Pessoa 1 luma-
na (CDDPH), ampliando a participa-
ção de representantes da sociedade
civil e a sua competência.

6. Implantação de conteúdo e
atividades referentes aos direitos hu-
manos no currículo escolar do ensino
médio e fundamental e adoção obriga-
tória da disciplina nos cursos de forma-
ção de policiais civis e militares.

7. Reformulação das seguintes
agências do governo, por serem fim-
damentais para a implementação (lo
PNDI 1: Polícia Federal, Funai, Incra e
Fundação Cultural Palmares.

8. Reconhecimento, pelo governo
brasileiro, da Corte Interamericana de
Direitos Humanos.

9. Aprovação da emenda constitu-
cional que trata da federalização dos
crimes contra os direitos humanos.

10. Transferência para a Justiça
Comum de todos os crimes praticados
por policiais militares.

11. Efetiva extensão dos direitos
sociais e econômicos, tais como
saúde, habitação, educaçáo, segu-
rança pública, salário digno, entre
outros, estabelecidos na Constitui-
çâc) da República, aos negros, mdi-

os. mulheres, crianças, adolescentes
e demais grupos de excluídos.

2. Povos indígenas
1.Aprovação urgente de um novo

estatuto para os povos indígenas, por
meio da revisão e atualização da Lei n Q

6.001, de 1973, garantindo-se a retira-
da de seu texto dos vícios do período
ditatorial no qual se originou.

2. Efetiva garantia do direito dos
índios sobre as terras que tradicional-
mente ocupam e a demarcação e
regularização das ainda não
demarcadas.

3. Direcionamento das ações e
recursos da Funai para a resolução das
questões fundiárias, essencial para as
populações indígenas.

4. Desenvolvimento de ações que
eliminem a violência exercida pelos
poderes públicos contra os povos
indígenas. Atualmente os agentes
públicos são responsáveis por 990/<)
das agressões aos índios e por ação e
omissão contrárias ao patrimônio indí-
gena.

5. Garantia de participação de
representantes dos povos indígenas
nos planos de reformulação da Funai.

6. Garantia de ação governamental
contra as contínuas invasões pratica-
das em áreas indígenas.

7. Aprovação da Convenção 169
da Organização Internacional do Tra-
balho, que trata dos povos indígenas.

3. População negra
1. Ampliação da legislação anti-

racista de forma a contemplar todas as
situações em que o racismo e a discri-
minação racial se manifestem.

2. Tipificação da conduta
cliscriminatória no Código Penal.

3. Implantação de comissões par-
lamentares de inquérito para apuração
dos crimes raciais e de extermínio.

4. Adoção de medidas que contri-
buam para que a população afro-
brasileira tenha maior presença nos
meios de comunicação.

5. Rígido controle sobre as práticas
que levem à esterilização e à experi-
mentação de drogas em mulheres,
especialmente as negras.
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4. Mulher
1. Reconhecimento e imple-

mentação das convenções e acordos
nacionais e internacionais de apoio à
mulher.

2. Elaboração de políticas e pio-
gramas de geração de renda e outros
programas de combate à "feminização"
da pobreza.

3. inclusão das questões de gênero
nas políticas sociais elaboradas pelos
governos federal, estadual e munici-
pai.

1. Adoção de programas visando à
alfabetização de mulheres adultas,
proporcionando-lhes melhores con-
dições de "ida e segurança.

5. Garantia de implantação, em
todo o País, do Programa de Assistên-
cia Integral à Saúde da Mulher (Paism),
no serviço público de saúde.

6. Implementação do serviço de
aborto legal nos municípios.

7. Criação e instalação de equipa-
mentos sociais de apoio ao trabalho da
mulher, como creches, lavanderias
públicas, restaurantes populares, en-
tre outros.

8. Criaçào de um programa jurídico
legal para a proteção da mulher, que
contemple juizado especial para o
atendimento dos casos de violência
contra a mulher, atendimento jurídico
à mulier necessitada, plantão de 24
horas nas delegacias especializadas
em crimes contra a mulher, manuten-
ção e implantação de casas-abrigo,
alterações nos artigos do Código Penal

..,1'
\
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lesivos aos direitos da mulher e treina-
mento do pessoal da área jurídica e
policial em questões de gênero.

9. Promoção de campanhas
educativas no combate à discrimina-
ção cia mulher nas escolas, na mídia e
eni outras instituições.

10. Desenvolvimento urgente de
um programa de combate à violência
doméstica na mídia. nas escolas e em
outras instiruicões.

5. Criança e adolescente
1. Inclusão do estudo cio Estatuto da

Criança e do Adolescente no currículo
escolar cio ensino fundamental e mé-
dio.

2, Garantia de continuidade do
funcionamento da Seção da Delegacia
Regional do Trabalho que trata da
Proteção ao Trabalho do Adolescente.

3. Descentralização e munici-
palização dos recursos que serão re-
passados pelo Fundo Para a Infância
e a Adolescência (FIA).

4. Controle e punição das agências
de turismo que explorem, direta ou
indiretamente, a prostituição, especi-
almente a infantil.

6. Segurança Pública
1. Extinção da Polícia Militar e

reformulação da Polícia Civil, que
deve dar prioridade ao trabalho
investigativo e ficar sob controle da
sociedade, através de conselhos e
ouvidorias.

2. Cobrança dos governos estadu-
ais cio afastamento imediato dos polici-

civil.
5. Imediata regulamentação do

artigo 129, VII, cia Constituição Fede-
ral, que trata cio controle externo da
atividade policial pelo Ministério Pú-
blico.

6. Ampliação das espécies e CaSOS
de delitos simples para os quais Pos-
sam ser aplicadas penas alternativas,
assim como maior aplicação dessas
penas.

7. Criação de programa de prote-
ção às vítimas e testemunhas de cri-
mes.

8. Imediata transferência para pe-
nitenciárias dos presos com sentença
transitada em julgado que se encon-
trem em delegacias de policia.
7. Portadores de deficiência

1. Priorização (Ias aç'oes nos três
fatores básicos de garantia à cidadania
e à própria vida do portador de
deficiência: a acessibilidade, a socia-
bilidade e o trabalho.

2. implantação urgente de um
processo municipalizado de repasse e
atendimento a órteses e próteses au-
ditivas, com recursos federais, estadu-
ais e municipais, sobretudo no incen-
tivo à participação das entidades re-
presentativas do setor no processo de
produção dos equipamentos.

3. Inclusão do quesito "deficiên-
cia' e "tipo de deficiência" no censo
produzido pelo IBGE.

. Manutenção do benefício conti-
nuado ao portador de deficiência,
contido na Lei Orgânica da Assistência
Social.

. Definição de uma política de
comunicação e interação para os vá-
rios segmentos de deficientes, pela
utilização de linguagem de sinais,
interpretação, legendas na TV, escrita
hraile, etc.

ais indiciados por crimes e a devida
punição para aqueles que forem con-
denados.

3. Não-privatização das polícias e
não-adoção do sistema de polícias
comunitárias, pelo caráter privado que
apresenta.

4. Plena autonomia da perícia cri-
minal e das corregedorias de polícia

RlvIsrÂ DO LIGls1.ATmvo 25



ESTUDO

As entidades da sociedade civil ou organizações não-governamentais, que
empregam no Brasil mais de um milhão de pessoas, dão continuidade às práticas
de caridade e filantropia, mas expandiram seu sentido ao incorporar o conceito

de cidadania

O que é o terceiro setor?

Rubem César
Fernandes

Antropólogo, secretário executivo do
Instituto Superior de Estudos
Religiosos (ISER) e secretário

executivo do Viva Rio. Este texto faz
parte do hvro "3 Setor -

Desenvolvimento Social Sustentável"

"terceiro setor" é um

(	

conceito, uma ex-
pressão ainda POUCO

utilizada no Brasil. Na
verdade, quase nin-

guém a reconhece por aqui. Já pre-
senciei cenas curiosas, em que pes-
soas, as mais cultivadas, reagem de
pronto ao ouvi-la: - "O quê? Que
negócio é esse?"

A expressão foi traduzida do
inglês - third sector — e faz parte do
vocabulário sociológico corrente nos
Estados Unidos. No Brasil, começa a
ser usada com naturalidade por al-
guns círculos ainda restritos. É cedo,
portanto, para saber se vai vingar
entre nós, mas vale a pena discuti-la,
pois carrega implicações que a todos
importam.

Nos Estados Unidos, costuma ser
usada paralelamente a outras ex-
pressões, entre as quais duas se
destacam: a primeira diz "organiza-
ções sem fins lucrativos" (no pr(?fit
organizations), que significa um tipo
de instituição cujos benefícios finan-
ceiros não podem ser distribuídos
entre seus diretores e associados. A
segunda, "organizações voluntá-
rias, tem um sentido complementar
ao da primeira.

Se o lucro não lhes é permitido e
Se. corno também se .supoe, não
resultam de uma ação governamen-
tal, depreende-se que sua criação

seja fruto de um puro ato de vontade
de seus fundadores. E mais, deduz-
se ainda que duram no tempo, em
grande medida, graças a um conjunto
complexo de adesões e contribui-
ções igualmente voluntárias.

A lei inglesa, tradicionalista como
é, usa uma expressão mais antiga
para designar nosso objeto. Fala de
"caridades" ( charilies), o que remete
à memória religiosa medieval e
enfatiza o aspecto da doação (de si
para o outro) que caracteriza boa
parte das relações idealizadas neste
campo. A noção de "filantropia",
contraponto moderno e humanista à
caridade religiosa, também aparece
com freqüência, sobretudo na litera-
tura anglo-saxã. "Mecenato" é outra
palavra correlata, que nos faz lem-
brar a Renascença e o prestígio
derivado cio apoio generoso às artes
e ciências.

Da Europa Continental, vem o
predomínio da expressão "organiza-
ções não-governamentais" (ONGs),
cuja origem está na nomenclatura do
sistema de representações das Nações
Tinidas. Chamou-se assim às organiza-
ções internacionais que, embora não
representassem governos, pareciam
significativas o bastante para justificar
urna presença formal na ONU. O
Conselho Mundial de Igrejas e a Orga-
nização Internacional do Trabalho eram
exemplos em pauta.
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Por extensão, com a formulação
pela ONU, nos anos 60 e 70, de
programas de cooperação interna-
cional para o desenvolvimento esti-
mulado cresceram, na Europa Oci-
dental, ONGs destinadas a promover
esses projetos no Terceiro Mundo.
Formulando ou buscando projetos
em âmbito não-governamental, as
ONGs européias procuraram parcei-
ros mundo afora e acabaram por
fomentar o surgimento de entidades
congêneres nos continentes do 1-Le-
misfério Sul.

Assim, ainda que designe uma
característica geral ao campo em ques-
tão, que é justamente sua natureza
não-governamental, o termo ONG no
Brasil está mais associado a um tipo
particular de organização, surgida aqui
a partir dos anos 70, no âmbito do
sistema internacional de cooperação
para o desenvolvimento. Sua origem.
no período autoritário, e seu horizonte
internacionalizado, numa época de
exacerbação dos embates ideológicos
globais, resultaram numa ênfase na
dimensão política das ações, aproxi-
mando-as do discurso e cia agencia das
esquerdas.

Na América Latina, inclusive Bra-
sil, é mais abrangente falar de "so-
cieclade civil' e de sua organização.
Esse é um conceito cio século XVIII
que desempenhou papel importan-
te na filosofia política moderna, so-
bretudo entre autores cia Europa
Continental. Designava um plano
intermediário de relações entre a
natureza pré-social e o Estado, onde
a socialização se completaria pela
obediência a leis universalmente
reconhecidas. No entendimento clás-
sico, incluía a totalidade das organi-
zações particulares que interagem
livremente na sociedade (entre as
quais as empresas e seus negócios),
limitadas e integradas, contudo, pe-
las leis nacionais.

O conceito foi recuperado na
América Latina, no período recente
das lutas contra o autoritarismo (como,

aliás, também na Europa do Leste). A
literatura "hegeliana" de esquerda
foi instrumental nesse sentido, tendo
Grainsci corno principal referência.
O marxismo de linhagem italiana
contribuiu, assim, para que a
intelectualidade de esquerda recon-
siderasse a questão da autonomia da
"sociedade civil", com suas inúme-
ras instituições, frente ao Estado.

"A origem da
expressão

organização não-
governamental está
na nomenclatura do

sistema de
representações da
ONU. Refere-se a

entidades
significativas que não

representam
governos"

Ocorre, no entanto, que o uso
recente trouxe uma importante trans-
formação no escopo do conceito
original. Fala-se hoje das 'organiza-
ções da sociedade civil" (OSC) como
um conjunto que, por suas caracterís-
ticas, distingue-se não apenas cio
Estado, mas também cio mercado.
Recuperada no contexto das lutas
pela democratização, a idéia de "so-
ciedade civil" serviu para destacar
um espaço próprio, não-governa-
mental, de participação nas causas
coletivas. Nela e por ela, indivíduos
e instituições particulares exerceri-
am a sua cidadania, de forma direta
e autônoma. Estar na "sociedade
civil" implicaria um sentido de
vinculação com a cidadania, com
seus direitos e deveres, num plano

simbólico que é logicamente anteri-
or ao obtido pela vinculação política,
dada pela mediação dos órgãos de
governo.

Marcando um espaço de
integraçào cidadã, a "sociedade ci-
vil" distingue-se pois do Estado, mas,
caracterizando-se pela promoção de
interesses coletivos, diferencia-se
também cia lógica do mercado. For-
ma, por assim dizer, um "terceiro
setor". (Wolfe, 1992).

Em resumo, pelo que foi visto até
aqui, pode-se dizer que o "terceiro
setor" é composto de organizações
sem fins lucrativos, criadas e mantidas
pela ênfase na participação voluntá-
ria, num âmbito não-governamental,
dando continuidade às práticas tradi-
cionais da caridade, da filantropia e
cio mecenato e expandindo o seu
sentido para outros domínios, gra-
ças, sobretudo, à incorporação do
conceito) de cidadania e de suas
múltiplas manifestações na socieda-
de civil (Fernandes, 1995 e 1996a).

Essa definição soa um tanto estra-
nha porque combina palavras de
épocas e de contextos simbólicos
diversos, que transmitem, inclusive,
a memória de uma longa história de
divergências mútuas.

A filantropia contrapôs-se à cari-
(lade, assim como a cidadania ao
mecenato. São diferenças que ainda
importam, mas que parecem estar
em processo de mutação. Perdem a
dureza da contradição radical e dão
lugar a um jogo complexo e instável
de oposições e compkmentandades.
Não se confundem, mas já não se
separam de todo tampouco. Reco-
brem-se parcialmente, alternando
situações de conflito, de cooperação
e de indiferença. A irmã de caridade
que defende sua creche como uma
'ação de cidadania" ou o militante de
organizações comunitárias que ela-
bora projetos para o mecenato em-
presarial tornaram-se figuras comuns.

Segundo a Relação Anual de in-
formações Sociais MAIS), cio Minis-

RLVISTA Do LEGISLATIVO 27



O QUE É O TERCEIRO SETOR?

tério cio Trabalho, em 1991 existiam
mais de 200 mil organizações sem
fins lucrativos no Brasil, empregan-
do mais de um milhão de pessoas
(Goes, 1995). São números nada
banais, que colocam o setor como a
terceira maior categoria na geração
de empregos no País.

Analisando dados da Receita Fe-
deral do mesmo ano, Landin (1993)
constatou que a maior parte delas
(77%) é composta de "associações"
(cerca de 170 mil). Dentre as asso-
ciações, por sua vez, OS maiores
números distribuem-se entre benefi-
centes e assistenciais (29%), recrea-
tivas e esportivas (23%), e culturais,
científicas e educacionais (19%).
Estão entre as últimas, em 198. 89'
museus e 21.602 bibliotecas.

Esses números são notoriamente
frágeis, pois as informações sobre o
mundo "sem fins lucrativos" não têm
sido levadas a sério no País. Valorizá-
las é uma parte importante do pro-
cesso de consolidação cio setor. Os
números que temos, no entanto, dão

uma idéia das dimensões do objeto,
ainda que sejam uma tentativa in-
completa.

Não incluem, por exemplo, o
trabalho social que é feito no âmbito
dos templos religiosos. Cada paró-
quia da igreja Católica desenvolve
ao menos um projeto social. As
ordens religiosas desenvolvem tra-
balhos que ultrapassam os limites
das obras formalmente registradas. É
comum. por exemplo, que um colé-
gio católico inclua projetos sociais
em suas atividades extracurriculares.

Os vicentinos, no Brasil desde
1873, especializam-se na organiza-
ção de voluntários leigos, com um
forte componente jovem, que se
dedicam a obras sociais de forma
sistemática e regular. Organizam-se
em grupos locais chamados" confe-
rências", cada um composto, no má-
ximo, de 15 pessoas, que levantam
recursos e aplicam-nos segundo uma
metodologia comum. Em 1991, as

Conferências Vicentinas coordena-
vam o trabalho social de 300 mil
voluntários, com uni orçamento anu-
al acima de US$ 18 milhões (Novaes,
1995).

Não há centro espírita que não
faça, ao menos, uma obra de carida-
de - uma creche, um ambulatório,
campanhas de atendimento. Pesqui-
sa feita sobre a assistência social
espírita, no Rio de Janeiro, consta-

"Segundo a RAIS,
em 1991 existiam
mais de 200 mil

organizações sem
fins lucrativos no

Brasil, empregando
mais de um milhão
de pessoas, o que

torna o setor o
terceiro que mais
emprega no País"

tou, por exemplo, que, somente na
distribuição de alimentos, a ação
espírita no Estado beneficia regular-
mente cerca de 187 mil pessoas
cadastradas (Giu mhelli, 1995)'

O trabalho voluntário é tão valo-
rizado entre os espíritas que adquire
um sentido propriamente religioso,
como a principal expressão prática
da doutrina. Pesquisa sobre as igrejas
evangélicas no Rio de Janeiro indica
que cerca cli' 201'/o de seus membros
dão algum tempo de trabalho volun-
tário pelos necessitados, num ritmo
semanal. 155€) significa algo próximo
de 300 mil voluntários evangélicos
na Região Metropolitana cio Rio.

Pouco sabemos de sistemático
sobre os investimentos das empre-

sas particulares em projetos sem fins
lucrativos. Vale citar, no entanto, que
os projetos apresentados pelas 99
empresas concorrentes ao Prêmio
Eco de Filantropia Empresarial, em
1995, totalizavam. investimentos no
valor de US$ 285 milhões. l.eilah
Landim coordena no ISER um projeto
que pretende estimar o peso relativo
do "terceiro setor" no País. Conside-
rando o que sabemos através de
investigações parciais, pode-se apos-
tar que o resultado dessa pesquisa
será impressionante.

Sendo tantos e tão variados os
componentes deste "terceiro setor",
que sentido há em agrupá-los sob um
mesmo nome? Vejo quatro razões
principais, que se manifestam não
apenas na retórica, mas também, e
talvez sobretudo, em programas e
plataformas de natureza prática.

1. Faz contraponto às ações de
governo. Destaca a idéia de que os
bens e serviços públicos resultam
não apenas da atuaçào cio Estado,
mas também de urna formidável
multiplicação de iniciativas particu-
lares. Assistência social, educação,
saúde, ciência e tecnologia, meio
ambiente, cultura, esporte, comuni-
cação, geração de renda e trabalho
são áreas típicas de atuação gover-
namental, como se vê pela organiza-
ção dos ministérios, e que, no entan-
to, constituem igualmente objeto de
notória atuação das organizações
sem fins lucrativos. Chamando-as
por um único nome, obtém-se urna
idéia maior de sua escala, que na
verdade é co-extensiva à própria
noção de Estado.

No limite, não há serviço público
que não possa, em alguma medida,
ser trabalhado pelas iniciativas par-
ticulares. A própria manutenção da
ordem, diz a Constituição Federal de
1988 1 é direito e responsabilidade
de todos. Internalizar essa idéia e
universalizá-la tem, evidentemente,
implicações profundas para a cultura
cívica do País, que se desdobram em
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novos modos de conduzir as políti-
cas públicas.

2. Faz contraponto às ações do
mercado. Abre o campo dos inte-
resses coletivos para a iniciativa
individual. Ou melhor, empresta-lhe
urna nova forma e uma nova visibi-
lidade, posto que os indivíduos sem-
pre foram chamados, em alguma
medida, a contribuir para o bem
comum. Na tradição, esse chama-
mento era feito, sobretudo, pelas
instituições religiosas, que assumi-
am para si a tarefa de transformar em
serviços os apoios recebidos.

A disputa eleitoral, na política, é
outra área que, desde o início, atraiu
as contribuições voluntárias, fosse
pela militância individual ou pela
doação de recursos. Em ambos OS

casos, no entanto, a participação
individual cumpria-se pela media-
ção de megainstituições (a Igreja e o
Estado), às quais era dado instituir os
sentidos e os instrumentos dos inte-
resses coletivos.

Associado aqui à noção de "cida-
dania, o princípio expande-se numa
escala sem precedentes. Ultrapassa
a distinção entre o profano e o
sagrado, bem como a diferença entre
consciência pessoal e o mandato das
instituições. Rompe a dicotomia en-
tre o público e o privado. Coloca no
limite para todos, indivíduos e em-
presas, a pergunta sobre sua partici-
pação direta e intransferível na pro-
dução (ou destruição) de bens e
serviços de interesse comum.

Nesse sentido, o "terceiro setor'
é co-extensivo com o mercado. ()
dinheiro circula por todos OS canto;
e não há investimento do qual não se
possa indagar sobre suas conse-
qüências maiores. Mas o inverso
também é verdadeiro. Não há inte-
resse coletivo que, apreendido como
urna demanda efetiva, não possa, em
princípio, tornar-se objeto de inves-
timentos lucrativos. Educação, saú-
de, ciência e tecnologia, meio ambi-
ente, cultura, esporte, comunicação,

geração de renda e trabalho, etc.,
são, evidentemente, fontes ele prós-
peros negócios.

A presença de um "terceiro setor"
sinaliza, contudo, que o mercado não
satisfaz à totalidade das necessida-
(les e dos interesses efetivamente
manifestos, em meio aos quais se
movimenta. O mercado gera deman-
das que não consegue satisfazer e
lança mão de recursos humanos,
simbólicos e ambientais que não
consegue repor. Urna parte substan-
cial das condições que viabilizam o
mercado precisa ser atendida por
investimentos sem fins lucrativos.
Ao Estado, com certeza, mas também
à própria iniciativa particular, cabe
zelar para que esses investimentos
sejam efetivamente feitos.

Dramatizando essa idéia, as enti-
dades que (Ião vida ao "terceiro
setor" pressionam a cultura empre-
sarial para que se torne mais consci-
ente de suas limitações e mais aberta
àquela dimensão difusa, porém de-
cisiva, vizinha às apostas da fé, que
se traduz flO cálculo de longo prazo.

"A cobrança do
governo é uma das

atividades que
caracterizam as

ONGs. Nos EUA, a
maioria das

organizações
especializadas
neste gênero de

trabalho, são
financiadas pelos

órgãos de governo a
cuja crítica se

dedicam"

3. Empresta um sentido maior
aos elementos que o compõem.
Em contraste com a simbologia do-
minante no pós-guerra, marcada pelas
divisões dicotômicas, recupera-se o
valor dc) pensamento trinário, tam-
bém de profundas ressonâncias em
nossa memória cultural. Modifica,
pois, os termos da oposição central
cio período anterior (Estado X merca-
do), realçando o valor tanto político
quanto econômico das ações volun-
tárias sem fins lucrativos.

Dignifica, nesse sentido, iniciati-
vas que haviam caído em desuso,
quando não mesmo em desprezo,
como as que se reportam aos valores
cia caridade. Num ambiente compe-
titivo, que se avizinha de um
darwinismo econômico, expressões
práticas de amor e de solidariedade
social saltam aos olhos da opinião
pública, repondo o gosto pela so-
ciabilidade. Legitima ações antes
marcadas pelo signo cio perigo e da
subversão, como as que resultam dos
protestos dos grupos de interesses
particulares.

A participação cidadã passa a ser
reconhecida como urna condição
necessária à consolidação das insti-
tuições. Estimula o desenvolvimento
da filantropia empresarial, para que
obtenha maior valor na estrutura da
empresa. enquanto investimento de
longo prazo. De atividade marginal.
fruto de idiossincrasias pessoais,
passa a ser promovida como um
indicador de qualidade empresarial.
Difunde a idéia do voluntariado como
expressão de existência cidadã, aces-
sível a todos e a cada um, indispen-
sável à resolução dos problemas de
interesse comum. Atribui, em suma,
um sentido fundamental ao conjunto
das iniciativas que compõem o "ter-
ceiro setor", comensurável ao que
nos acostuma rrios a atribuir ao Estado
e ao mercado.

4. Projeta uma visão integradora
da vida pública. Chama-se tercei-
ro' porque supõe um "primeiro" e
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um "segundo". Enfatiza, portanto, a
complementaridade que existe (ou
deve existir) entre ações públicas e
privadas. Sem o Estado, as ações do
"terceiro setor" sucumbiriam na anar-
quia. Fragmentar-se-iam na medida
das contradições próprias aos valo-
res e às intenções.

Sabemos que as guerras ("justas")
são alimentadas pelo antagonismo
entre valores e que são um catalisador
notável de adesões voluntárias. O
mesmo vale para a violência coti-
diana. Os esquadrões da morte, por
exemplo, refletem, com freqüência,
a iniciativa autônoma de grupos
particulares apoiados por algum valor
e alguma opinião.

É o sistema legal instituído e
mantido pelo Estado que esclarece
os limites das ações voluntárias Con-
sideradas legítimas. Com efeito, por
definição, "o terceiro setor não é
capaz de regulamentar-se segundo
normas de aceitação universal. Cons-
tituído pela multiplicidade dos indi-
víduos, grupos e instituições, carece
de mecanismos de representação
geral. Não há, em seu interior, quem
possa falar e agir em nome de todos.
É pelos mecanismos e pela
simbologia da representação políti-
ca que a autoridade legal se faz valer.

Mais, vocacionado que é para os
objetivos coletivos, interessa ao "ter-
ceiro setor", em princípio, que o
Estado seja o mais eficaz possível na
execução dos serviços públicos. A
cobrança do governo é uma das ativi-
dades características das ONGs. Curi-
oso que, num país como os EUA, a
maioria das organizações espe-
cializadas neste gênero de trabalho,
chamado de advocac3; são financia-
das pelos órgãos de governo a cuja
crítica se dedicam. Na lógica do con-
ceito aqui exposto, flO se considera
que haja nisso um paradoxo.

De igual modo. o "terceiro setor"
não teria as características que lhe
vaern o nome sem o mercado. E (e
pode ser) sem fins lucrativos porque

supõe a existência do lucro em outro
plano. Se não existisse a autonomia
do mercado, não haveria a autono-
mia das organizações sem fins lucra-
tivos. O conceito não faria sentido
nos países socialistas totalitários, onde
a vida pública era absorvida por
inteiro pelo Estado; mas, em contras-
te, sobreviveu (e até cresceu) sob o
autoritarismo militar latino-america-
no, o qual se apoiava economica-
mente no mercado.

A propriedade privada, corno) se
sabe, é urna pedra fundamental na
sustentação da autonomia cia socie-
dade civil frente ao Estado. Marx
escreve sobre isso já nos primeiros
textos de sua juventude. Por outro
lado, o "terceiro setor" não se carac-
teriza, evidentemente, por investi-
mentos intensivos de capital. Distin-
gue-se, ao contrário, pelo uso exten-
sivo do trabalho, apelando para a sua
criatividade e para a sua dimensão
voluntária. Não se caracteriza,
tampouco, como um capo
impulsionador de inovações
tecnológicas. Ao invés, padece, com
freqüência, de problemas de produ-
tividade.

É mais rico em eficácia simbólica
(com a sua relevância) do que em
resultados quantitativos. Pode-se
mesmo dizer que, sem o mercado, os
bens e os serviços produzidos no
"terceiro setor" tenderiam a reduzir-
se às dimensões tradicionais da ca-
ridade e cio mecenato. A dinâmica
expansiva das organizações sem fins
lucrativos é complementar à dinâmi-
ca do mercado. Marca suas insufi-
ciências, pressiona suas limitações,
denuncia seus abusos, assimila suas
inovações direcionando-as para
áreas excluídas ou ignoradas pelo
mercado.

A visão integradora, dada pela
complementaridade entre os três
setores, não exclui conflitos, é claro.
Pressupõe mesmo que existam no
interior de cada setor e entre eles.
Projeta cenários eivados de tensões,

que devem ser resolvidos na dinâmi-
ca social. É urna visão dinâmica,
geradora de muitas histórias possí-
veis. Não se apóia, contudo, numa
demonstração de sua necessidade.

A complementaridade entre o
Estado, o mercado e o "terceiro
setor" pode se dar ou não se dar, por
ser mais ou menos feliz, mais ou
menos eficaz. Sua sorte depende de
múltiplos fatores, alguns previsíveis.
outros não. Entre esses fatores dc
combinatória imponderável está a
própria crença de que a integração
é possível e desejável. Nesta modes-
ta medida, a disseminação do con-
ceito de terceiro, e de suas expres-
sões correlatas, aumenta as chances
de integraçào.
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José Luiz Quadros Magalhães

Somos campeões de
injustiça

"Cidadania não é comprar geladeira, cidadania é participa-
ção ".A afirmação é do advagadoJoséLuiz Quadros de Magalbã es.
que preside o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Ilu manos
de Minas Gerais, ao comentar os possíveis avanços do Brasil na
construção de um( sociedade democrática e sintonizada com. o
flol)O conceito de cidadania. Para ele, o Brasil vive um conflito. O
Plano Real, defrito, melhorou as condições de vida deu maparcela
da população, nas também aumentou o número de excluídos,
vítimas da política neoliberal do atual governo.

Nesta entrevista, Luiz Quadros, que é ta inbé,nprocu rador-geral
da UFMG, adverte que, enquanto o Brasil não tiversoluçãopara a

exclusão social e econômica, não terá
também unia solução definitiva para

- a violência e para as questões relati-
vas aos direitos humanos. "Temos de
luta rpor qualquer conquista, por me-
nor que se/a, porque a situação é
muito séria 111) País

José Luiz Quadros fala também
da evolução do conceito de cidada-
nia, de sua vincula ção com o estado
de bem-estar social e a atua/fase de
desmobilização socialpmmovida pelo
neoliberalismo. Ele vê, no fortaleci-
mento dos mecanismos de partici»a-
ção social, como a /bnnação de conse-
lhos independentes e com representa-
ção da sociedade, a solução para di-
versos problemas, como a violência
policial e o desrespeito aos direitos do
cidadão.
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Revista do Legislativo - 1-lo/e, fala-se
muito em cidadão e cidadania. Será que
estamos todos falando a mesma coisa?
Qual é o significado desse conceito?
José Luiz Quadro Magalhães - Em pri-
meiro lugar, é importante tomarmos, em
perspectiva histórica, a evolução (lesses
conceitos. A idéia de cidadania, no passa-
do, estava ligada ao próprio conceito do
Estado liberal, que vigorou nos séculos
XVIII e XIX, e à idéia de propriedade.
Quem era o cidadão? Era aquele que
detinha poder econômico, que podia vo-
tar e ser votado, que podia participar do
poder do Estado As constituições libe-
rais reproduziam bem essa idéia. A Cons-
tituição brasileira (te 1824, por exemplo,
limitava a participação) no poder do Esta-
do àqueles que detinham renda anual
acima de determinado teto. Nesse primei-
ro momento, portanto, O Conceito de cida-
dania estava ligado à idéia ole proprieda-
ole e o cidadão representava uma parcela
muito pequena da sociedade. Num se-
gundo momento, já no final do século
XIX, ocorre urna evolução importante
desse conceito. O cidadão continua sen-
do aquele que vota e pode ser votado,
mantendo a idéia da democracia política,
mas não se faz mais a diferenciação de
poder econômico como requisito para o
indivíduo assumir o "status" de cidadão.

RI. - E como essa evolução é percebida na
prálica?
LQ - Nos países europeus e em alguns
países das Américas, afirmava-se a idéia
do voto secreto, universal, periódico, res-
peitados alguns requisitos de idade, de
escolaridade, e, em muitos países, de
sexo. A mulher, por exemplo, só vai con-
quistar o direito à cidadania, ao voto e à
participação no poder cio Estado bem
mais tarde. Em alguns Estados europeus,
isso ocorre no século XIX, e em outros,
corno é o caso do Brasil, só no século XX.
Depois, o conceito evolui, com o
surginiento cio Estado social, que substi-
tuiu o Estado liberal. As mulheres con-
quistaram novos direitos, e os requisitos
de escolaridade. que, no caso brasileiro,
foram modificados na Constituição de
1988, começaram a ser também deixados
de lado. Essas mudanças influem tanto na
idéia de democracia quanto na de ciclacla-
nia, provocando a evolução da própria

idéia de direitos humanos. A partir da
segunda metade cio século )O(, o cidadão
passa a ser aquele que tem cidadania
integral: que tem acesso à saúde, à edu-
cação, à habitação; que mora, que veste,
trai )alha.

RL - Fé aí que entra o Estado?
LQ - Costumo dizer que o exercício dos
direitos políticos depende dos meios so-
ciais e econômicos, como o direito ao
trabalho, a uma justa remuneração, à
saúde, educação, vida digna, enfim, à
cidadania integral. Foi, sim, o Estado
contemporâneo quem passou a oferecer
as condições para que as pessoas alcan-
çassem essa cidadania integral. Foi o es-
tado contemporâneo, o Estado social,
que hoje está em crise, mas que ainda é
modelo para grande parte do tinindo, que
teve a sensibilidade de oferecer esses
meios: informação, respeito à liberdade,
educação, saúde, enfim, os meios para
que o cidadão se formasse e pudesse,
então, participar ativamente da constru-
ção do seu futuro, a partir de uma demo-
cracia não só representativa, mas
participativa.

RL - E qual o papel das entidades civis
n(-'sse processo?
LQ - Elas têm um papel fundamental,
porque cidadania é justamente participa-
ção cia sociedade. Mas é importante loca-
lizarmos dois movimentos bem diferen-
tes. No caso europeu, o Estado é eficaz,
principalmente após a Segunda Guerra
Mundial, quando o Estado Social se afir-
ma e passa a oferecer ao cidadão saúde,
educação, trabalho e segurança social.
Ao oferecer esses meios, que se transfor-
mani em direitos cio cidadão, vai permitir
que as pessoas tenham cada vez mais a
possibilidade de se organizar, de partici-
par, de exigir respeito aos seus direitos.
Hoje, a população européia é a que mais
resiste à experiência neoliberal de redu-
ção do Estado. E por quê? Porque ela
conheceu a segurança social, tem infor-
mação, conhecimento, tem acesso à edu-
cação e ao debate. Organizada, ela tem
meios de resistir muito mais.

RL —/uma evolução di/irnte da brasileira?
LQ —Este é o segundo movimento de que
falei. No Brasil, nunca tivemos um Estado
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social efetivamente. As constituições de
1934 a 1988 até chegam a propor esse
Estado, mas este não se realiza na prática.
Não temos um sistema de previdência
eficaz; um sistema de saúde pública efi-
caz, e o que temos está sendo, agora.
desmontado. Não temos um sistema de
educação pública eficaz; as universidades
públicas, por exemplo, estão sendo ataca-
das. Há, mesmo, neste momento, um pro-
jeto de enfraquecimento desse Estado que
presta assistência social. Então, o nosso
processo de conquista da cidadania é
bastante diferente. Ele não veio a partir de
um Estado que oferecesse os meios para
que as pessoas se informassem e se for-
massem, e, a partir daí, se organizassem.
Num Estado que nunca se organizou soci-
almente, temos apenas uma parcela da
populaçào que começa a se mobilizar, a
se organizar e exigir respeito aos direitos
humanos, aos direitos ambientais.

RI. - Tivemos a1J'zíris marcos impo?lantes,
na história recente do País, que ilustram a
lula dos brasileiros contra o autoritarismo
político. Qua i seriam os marcos quepode-
ríamos cita?-para caracterizar a Imita con -
tra o autoritarismo social?
LQ —A resistência às ditaduras militares é
um exemplo, com a atuação de grande
parte cia Igreja Católica, em toda a Améri-
ca Latina. No Brasil, as comunidades
e(-.l(-siais de base tiveram importante pa-
pel em levar à população mais carente.
sem acesso à educação e à informação,
noções de direitos e de organização. A
história desses setores que resistiram à
ditadura é um marco importante. Hoje,
temos grandes espaços de participação, e
cidadania é participação. Mas os obstácu-
los também são grandes: o primeiro é a
concentração do poder econômico. É tão
grave que. na América Latina e no Brasil,
o monopólio da comunicação social, prin-
cipalmente o datelevisão, dita comporta-
mento e formas de pensar, e muitas vezes
a pessoa reduz sua informação ao que
vem da televisão. Esse é um obstáculo
histórico ao exercício da cidadania. A
televisào desmobiliza as pessoas; na
maoria das vezes, mostra só um lado da
moeda, não transmite a informação de
forma democratizada, mas de forma sem-
pre muito manipulada. É um obstáculo
seriíssinio à democracia. O monopólio cia

comunicação social é um empecilho
democracia.

RI. - E o autoritarismo econômico?
LQ —Outro ponto é a política econôrnici.
1-loje, o consumo das classes mais baixas
cresceu, mas isso não é sinônimo de
cidadania. Cidadania não é comprar uma
geladeira, cidadania é a possibilidade de
participação. O Plano Real pode estar
incluindo alguns consumidores, mas ex-
clui uma grande parcela, através cio de-
semprego, que ocorre em todo o mundo
por causa da política econômica
neoliheral. É um modelo autoritário que
está sendo imposto à América Latina -
está aí o caso da Argentinha, está ai o caso
do Peru. E ocorre também no Brasil, onde
o Poder Executivo legisla mais que o
Poder Legislativo. E não adianta o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso falar
que não é neoliberal, ele sabe muito bem
que ele defende um programa neoliberal.

RL - Dentro desse quadro, como situar o
de.çv,z,,'olvimento da nossa cidadania?
LQ - A capacidade de mobilização cia
nossa população é mínima, e iSSO tem
raízes diversas. 'l'emos, na raiz cultural
brasileira, uma sociedade altamente indi-
vidualista. Por outro lado, o projeto
neoliberal, que está em curso no Brasil
desde a década de 60. 70, depois com
Collor e agora com Fernando Henrique,
visa ao enfraquecimento dos sindicatos e
de organizações cia sociedade civil. En-
tão, hoje, OS sindicatos em geral são
fraquíssimos, porque essa é uma política
que vem desorganizando e enfraquecen-
do a parcela organizada da população,
enfraquecendo as organizações coletivas.

RL - Com essa avaliação, como o senhor
evplica o surgimento de um movimento
tão epressivo como o dos sem-terra?
LQ - Vivemos num país onde temos al-
guns avanços de Primeiro Mundo: indús-
trias de ponta e tecnologias atualizadas.
Mas, no campo, temos um sistema feudal,
muito antigo mesmo, que é injusto e vio-
lento. Estamos chegando a níveis absur-
dos, e, a cada ano, cresce o número de
mortos em conflito de terras. Chegou-se
ao limite da exploração, do desrespeito
humano. E ao limite cia indignação, por
parte dos trabalhadores. O Movimento

"A população
européia é a que

mais resiste à
experiência

neoliberal de
redução do

Estado. Porque
ela conheceu a

segurança social,
tem informação,
conhecimento,

acesso à
educação e ao

debate"
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dos Sem-Terra é uma resposta a essa
situação e demonstrou muita competên-
cia pela sua grande capacidade de organi-
zação. Hoje, é talvez o único movimento
com força no País. É o único que conse-
gue assustar o autoritarismo vigente. É
um movimento nacional, muito organiza-
do, importantíssimo, e minha esperança é
que seja reproduzido em outras áreas. É
uma fonna democrática de reivindicar
respeito aos seus direitos.

leitos hospitalares e de médicos por habi-
tantes, número de analfabetos, número
de pessoas que possuem primeiro, se-
gundo e terceiro graus, o respeito às
liberdades fundamentais. Por esse índi-
ce, o Brasil que ocupava o oitavo lugar,
está agora atrás da Bolívia, da Colômbia,
da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. E
também atrás de quase todos os países
europeus. Então, o nosso índice de de-
senvolvimento humano é muito baixo e
pouca coisa tem sido feita a esse respeito.

1

RL - como multiplicar essa experiência,
estendendo-a a outros segmentos?
LQ - Temos outros caminhos. Muito im-
portante, até como forma de resistência à
globalização, é o caminho da muni-
cipalização. É o de valorizar o município
como a saída para os problemas sociais e
econômicos, pois é a partir do poder
municipal que se consegue tirar as pesso-
as dessa omissão. Precisamos passar por
um processo dc reversão do que existe
hoje na Constituição Federal. Estamos
numa federação de cabeça para baixo,
uma federação que tem uma pirâmide
invertida, com muito poder para a União,
pouco para o Estado e nenhum para o
município. Embora a Constituição de 88
tenha sido um avanço, em relação às
passadas, poderia ter dado mais poder
para o município, com a criação de meca-
nismos dc participação da população.
Percebemos que todo município que abre
um canal de participação para a socieda-
de recebe resposta da sociedade, como
ocorreu onde foi implantado o orçamento
participativo.

RL - Uma política que está também inti-
mamente ligada à conquista da cidada-
n ia c apolítica de direitos humanos. Como
o Brasil se posiciona hoje, em relação ao
resto do n undo, no trata ?nento dessa ques-
tão?
LQ - Antes, a posição dos países no
mundo era estabelecida com base em
índices puramente econômicos. Por essa
metodologia, o Brasil se destacava como
o oitavo país cio mundo. O Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
H iiivan> ( PNt '1)) criou o Índice de 1 )esen-
volvimento Humano, que leva em consi-
deração outros elementos que não ape-
nas o l'IB. São considerados o número de

RL - O Programa Nacional de Direitos
Humanos lançado pelo governo federal
não seria um esforço nesse sentido? como
o senhor avalia esse programa?
LQ—Representando o Conselho Estadual
de Direitos Humanos, participei, há pou-
co tempo, de um encontro nacional em
Brasília, para avaliação cio Programa Na-
cional de Direitos Humanos (PNDH), e
percebemos que vivemos uma grande
contradição. As políticas macroeconô-
micas do governo não correspondem às
intenções cio Programa. Elas provocam
mais exclusão, mais desemprego e misé-
ria. Já as questões específicas, como a da
violência policial, contra a mulher, contra
a criança, a questão racial e a dos defici-
entes físicos são tratadas com políticas
pontuais. Mas não haverá uma solução
eficaz, definitiva, para essas questões,
sem uma solução cia exclusão social. A
política econômica neoliberal do gover-
no faz exclusão social e, por isso, é con-
traditória com a política de intervenção
social do Plano Nacional de Direitos Hu-
manos. A conclusão, quase que majoritá-
ria, de representantes de todo o País foi a
de que o PNI)H, até agora, tem sido muito
mais uma fachada cio governo federal. É
mais um argumento para dizer ao Primei-
ro Mundo que quer investir no País que
temos preocupação com o respeito) aos
direitos humanos. Mas os resultados são
muito tímidos. Apesar disso, temos de dar
apoio ao programa, porque ele já repre-
senta alguma coisa. Num país onde há
tortura, como tem revelado a CPI do Sis-
tema Penitenciário, realizada pela Assem-
bléia Legislativa; num país em que a
situação cio preso é comparável à situa-
ção medieval, em que se tortura mais cio
que na época da ditadura militar, não se
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pode negar que qualquer conquista seja
importante. Mas, enquanto não tivermos
a solução para a exclusão social e econô-
mica, não vamos ter uma solução defini-
tiva para a violência, para as questões
relativas aos direitos humanos. Temos de
lutar por qualquer conquista, por peque-
na que seja, porque a situação é muito
Séria no País.

R L— Este Cenário que a CPI está revelando,
da tortura, da precariedade das cadeias
públicas em Minas Gerais, da condição
irregular de um grande número depresos,
é o mesmo em outros Estados?
L..Q - Cada Estado tem urna realidade
diferente. Temos defendido, através do
Conselho Estadual de Direitos Humanos,
soluções estaduais para essas questões
pontuais. A questão carcerária em Minas
não é igual à de São Paulo ou à cio Rio de
Janeiro, que também diferem da do Rio
Grande do Sul ou de Alagoas. Defende-
mos que cada Estado encontre sua solu-
ção para a questão carcerária, para a
questão da polícia, da violência policial e
outras. Minas Gerais apresenta os índices
mais altos de violência contra a mulher.
por exemplo. Será que o mineiro é mais
niachista? Ou será que é a mulher mineira
que reclama mais? Cada Estado tem a sua
cultura, a sua realidade, e cada Estado
tem que encontrar a sua solução.

Ri - Mas existem propostas. como a da
unificação das polícias, que .su p epn em
z.vrios Estados, ainda que, claro, com ca-
racterísticas regionais muito claras.
LQ - Sim. E a proposta que temos defen-
dido nos fóruns nacionais já realizados
para essa discussão é a de unificação e
desmilitarização da polícia. Queremos a
atuação de uma polícia técnica, mais valo-
rizada, que use métodos científicos de
investigação, integrada dentro de uma
mesma estrutura, com uma chefia única,
eleita pelo voto direto, como ocorre nos
Estados Unidos. Se esse chefe de polícia,
eleito pelo povo, não corresponder, ele
vai perder o seu mandato. É preciso tam-
bém investir mais no policial cio que em
armas e equipamentos. O ser humano
tem que vir em primeiro lugar.

RL— Como se dá a ligação entre o conselho
e a estrutura do governo?
LQ - O conselho estadual é ligado à
Secretaria de Justiça, mas é composto por
representantes da sociedade civil. São
representantes da UFMG, da PUC. da
UEMG, da OAB, cio Sindicato dos Jorna-
listas, da Assembléia Legislativa e da co-
munidade, indicado pela Câmara Munici-
pal. Na sua atuação, (>conselho é bastan-
te independente do governo e tem auto-
nomia para se manifestar.

Ri - Qual a sua opinião sobre a proposta
de criação de uma Secretaria Estadual de
Direitos humanos? Sua atuação se con-
fundiria com a do Conselho?
LQ —A criação de uma Secretaria poderia
resolver o problema de estrutura que o
Conselho enfrenta, de difícil solução. Nós
temos uma sala, como o mínimo de equi-
pamentos para funcionar, e flãO temos
verba orçamentária. Uma secretaria fun-
cionaria melhor porque o Conselho não
tem apoio dc) governo estadual. Só que,
parece, a proposta dc criação da secreta-
ria também não entusiasma o governo.

Ri - Ii existiriam alternativas para
viabilizaras açôes públicas em dfesa dos
direitos humanos?
LQ - Existem outros mecanismos de con-
trole, que ajudariam bastante em relação
a questões pontuais .Acriação cia
ouvidoria estadual é um exemplo. No
Paraná, existem a ouvidoria estadual e a
ouvidoria municipal. Este seria um Órgão
de ligação entre os administrados e admi-
nistradores. Em Brasília, foi defendida a
criação de urna ouvidoria dentro cia polí-
cia, para apurar a violação dos direitos
humanos do policial pelos próprios cole-
gas (>ti superiores hierárquicos. O
ouvidor teria o papel de apurar as denún-
cias, preservando a integridade física e
moral do denunciante. Se há unia estrutu-
ra que desrespeita os direitos humanos
cio policial dentro da própria polícia, esse
policial também vai desrespeitar os direi-
tos humanos fora dali. Outro mecanismo
seria o conselho municipal de segurança
pública. É preciso valorizar esses conse-
lhos, dar-lhes um papel institucional, le-
gal. Os conselhos são uma forma demo-
crática para a gestão da saúde, da educa-
çào, da segurança pública.	•
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As propostas de emenda à constilu tição Federal, em tramitação no congresso,
se aprovadas, lerão importantes desdobramentos nas es! ras administrativa,

previdenciária e política, em todos os níveis de governo. Neste artigo, busca-se
analisar alguns dos impactos das mudanças que incidem, especficamente,

sobre o estatuto dos servidores públicos

Servidor público, um
capítulo à parte

Sabino José Fortes Fleury
Consultor da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

"A nossa administração pública se caracteriza pelas re/brmas. Não há
ministro novo que não traga na cabeça lima nova em folha, muito

oposta à do antecedente, com a qual vai salvar a sua pasta".
Lima Barreto, Careta, 7/8/1915

.	odos nos bem conhece-
mos e, freqüentemente.

: deparamo-nos com deter-
minados temas ou idéias
que são recorrentes na

vicia nacional. A "crise' - seja ela
administrativa, política, econômica
ou mesmo moral - e a sua conseqüên-
cia necessária, a "reforma", que,
presume-se, deve sempre possibili-
tar a superação da tal crise, são dois
dos mais conhecidos desses temas.

Lima Barreto, com sua aguda e
extremamente irônica compreensão
rias coisas brasileiras, nas suas crô-
nicas diárias, na imprensa carioca, já
apontava o "reformismo' como uma
das condutas mais firmemente in-
crustadas ria vida política nacional. O
passar dos an )5 mostra que o cronista
fl() se enganou. Daí a atualidade do
pequeno texto que serve de epígrafe
a este artigo.'

Passada não mais cio que meia
década, tempo que nos separa das
malogradas reformas propostas por
Fernando Coilor de Mello, novamen-
te discute-se, no Brasil, a necessida-
de de se "reformar" o aparelho do
Estado, para que este seja mais efi-
ciente na sua atuação dentro da
sociedade. Para tanto, são propostas
alterações no ordenamento constitu-
cional brasileiro, afirmando-se, ain-
da, que sem a sua aprovação chegar-
se-ia a uma situação de 'ingo-
vernabilidade".

Ainda que parte do conteúdo das
reformas possa ser contestada, exa-
tamente sob o argumento de que
nada mais são do que modismos
temporários, existem alguns aspec-
tos cia realidade brasileira que, cer-
tamente, deverão sofrer profundas
transformações, agora ou nos próxi-
mos anos. De um lado, projeções
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nada otimistas indicam a falência do
sistema previdenciário, em curto ou
médio prazos, desde que mantidas
inalteradas as condições atuais. Por
outro lado, significativas alterações
nas condições materiais das socieda-
des ocidentais, decorrentes de ino-
vações importantes nos meios de
produção e na tecnologia disponí-
vel, sinalizam para a necessidade de
reformulação das estruturas jurídicas
e administrativas, tanto no Brasil
quanto em vários outros países do
mundo.

Não é, entretanto, objetivo deste
artigo o exame detalhado dos ele-
mentos históricos que apontam para
a necessidade de se repensar a
forma de atuação do Estado nas
sociedades capitalistas ocidentais.
Tampouco se pretende elencar as
várias vertentes, momentos OU ten-
dências dos movimentos "reformis-
tas", sempre presentes na história
brasileira ou refletir sobre a validade
desse tipo recorrente de atitude,
marcada por um forte componente
messiânico, que entende estar na
reforma das instituições ou das atitu-
des morais a única "salvação" possí -
vel para a Nação.

O fato concreto, ao qual não se
pode fugir, é que existe, em
tramitação no Congresso Nacional,
um conjunto interligado de propos-
tas de emenda à Constituição da
República que constitui o ponto de
partida para a chamada "reforma cio
Estado'. Caso aprovadas as modifi-
cações no texto da Constituição Fe-
deral, importantes desdobramentos
e adaptações, necessariamente, de-
verão acontecer nas esferas adminis-
trativa, previdenciária e política, tan-
to no nível federal quanto no estaclu-
aI ou municipal.

Dada a amplitude dos temas rela-
cionados à "reforma do Estado", faz-
se imperativa a delimitação prévia
do conteúdo a ser abordado neste
artigo: busca-se aqui apenas apontar
e analisar alguns dos presumidos

impactos das mudanças que incidem
sobre o regime jurídico da adminis-
tração pública e, em especial, sobre
o estatuto dos servidores sob o
ordenamento jurídico estadual. Tra-
ta-se, é bom que se ressalte de início,
de uma tentativa de antecipação
sujeita a um elevado grau de incerte-
za, pois não se pode, no atual momen-
to, prever com absoluta segurança, o
resultado dos processos em tramitação
no Congresso Nacional.

Finalmente, deve-se ter sempre
em mente o fato de que a necessi-
dade de ações constantes com vistas
ao aprimoramento cio pessoal e à
modernização das práticas adminis-
trativas independe de aprovação de
reformas constitucionais. Instrumen-
tos existem na legislação ordinária
que permitem ao administrador com-
petente promover o aprimoramento
das ações do poder público. Ao se
condicionar exclusivamente à apro-
vação de reforma constitucional a
possibilidade de revigoramento da
administração pública, corre-se o
grave risco de se ter a paralisia das
instituições (enquanto as reformas
tramitam) ou, o que é pior, de se
criarem falsas expectativas, nos
moldes cio "messianismo" já aponta-
do neste artigo.

Premissas - As premissas básicas
que fundamentam, na concepção
dos seus autores, as modificações na
estrutura da administração pública e
no regime jurídico dos servidores
públicos já são de amplo conheci-
mento da sociedade brasileira. Em
síntese, representam a confluência
de postulados teóricos e imperativos
de ordem prática.

A leitura dos textos mais recentes
de Luiz Carlos Bresser Pereira, mi-
nistro da Administração Federal e
Reforma do Estado, indica uma cons-
tante preocupação com a necessi-
dade de se superar o chamado
"patrimoni2tlisrno" 2 , de se moderni-
zar a atuação da burocracia estatal e
de se construir em novos modelos

estruturais, que permitam maior agi-
lidade e descentralização nas ações
administrativas.

Bresser Pereira aponta ainda para
a necessidade de se separar o cha-
mado "núcleo burocrático do Estado"
de outros setores cia atividade esta-
tal, voltados para a prestação de
serviços sociais e a realização de
obras de infra-estrutura. Para o autor,
nesse núcleo, encontram-se:

...as funções de governo, que
nele se exercem de forma exclusiva:
legislar e tributar, administrar a jus-
tiça, garantir a segurança e a ordem
interna, defender o País contra o
inimigo externo e estabelecer polí-
ticas públicas de caráter econômico,
social, cultural e cio meio ambiente."

Quanto ao setor de serviços, esse
engloba funções e tarefas que são
exercidas atualmente tanto pelo Es-
tado quanto pela iniciativa privada.
É como ocorre nas áreas de educa-
ção, saúde pública, meio ambiente e
ciência e tecnologia, entre outras.

Uma vez separado o núcleo estra-
tégico do setor de serviços, torna-se
viável, na concepção do modelo
teórico que orienta a proposta de
reforma administrativa, a implanta-
ção de estratégias diferenciadas de
planejamento e de gerenciamento
das atividades do Estado, que, no
novo modelo, se ocuparia direta-
mente apenas daqueles setores con-
siderados de atuação exclusiva do
poder público. Quanto às atividades
cio setor de serviços, essas ficariam
a cargo da iniciativa privada.

O exame de indicadores relativos
ao setor de pessoal, seja no nível
federal ou no estadual, também for-
nece subsídios para a compreensão
do modelo proposto. A situação atual
e o crescimento previsto, em curto e
médio prazos, para o número de
servidores inativos da União não
aponta para urna situação
tranqüilizadora. O mesmo se pode
dizer para a situação do funcio-
nalismo estadual, cm que aproxima-
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damente metade dos servidores da
administração direta do Poder Exe-
cutivo está na faixa etária que permi-
te supor um grande número de
aposentadorias nos próximos dez
anos, mantida a atual estrutura legal
e constitucional. Esse fato, somado
ao já elevado percentual das receitas
correntes que se gasta com o custeio
de pessoal, na União e nos Estados,
indica a necessidade de reformulação
no setor.

Alguns dados concretos exem-
plificam a situação acima menciona-
da. A Tabela 1 mostra, em números
detalhados, que a relação entre ser-
vidores ativos e inativos na esfera
federal, no Poder Executivo, aponta
para uma situação preocupante.

Essa situação pode ser melhor
visualizada no Gráfico L onde os
dados relativos à administração di-
reta são traduzidos em percentuais.

Percebe-se que praticamente a

metade dos integrantes das folhas de
pagamento da Uniào são representa-
dos por inativos e pensionistas e que
na administração direta o seu núme-
ro supera em muito o de servidores
em atividade. A situação se revela
mais grave quando se nota que a
remuneração média dos inativos é
significativamente superior à dos
servidores em atividade, como mos-
tra a Tabela 2.

No âmbito da administração do
Estado de Minas Gerais, dois impor-
tantes indicadores devem ser leva-
dos em consideração quando se pre-
tende avaliar a necessidade de refor-
mas na administração pública. Em
primeiro lugar, percebe-se que o
comprometimento das receitas cor-
rentes com o custeio de pessoal está
bem acima dos limites pennitidos.É
o que demonstra a Tabela 3.

A distribuição, por faixa etária,
dos servidores públicos do Poder

Gráfico 1

Executivo, por sua vez, aponta para
um potencial crescimento do quadro
de inativos, como nos mostra a Tabe-
la 4. Cerca de 45% dos servidores
estaduais - no total de 130.438
pessoas - estão compreendidos ria
faixa que abrange dos 40 aos 60
anos. Pressupondo-se que a maior
parte desses servidores tenha cerca
de 20 anos de serviço, pode-se
prever um acréscimo substancial de
inativos nos próximos 10 a 15 anos.
Considerando-se, ainda, que a apo-
sentadoria representa a vacância de
um cargo, que deve ser novamente
provido, percebe-se o efeito muI-
tiplicador sobre as despesas que
essa situação tende a provocar.

Questão da remuneração - Vi-
mos, até aqui, alguns dos pressupos-
tos que fundamentam a necessidade
de se repensar determinadas práti-
cas e aspectos normativos que deli-
mitam a atividade da administração
pública. Passemos, agora, ao exame
específico de algumas das propostas
em tramitação no Congresso, a co-
meçar pela questão dos vencimentos
dos agentes públicos, que é abordada
sob dois aspectos distintos: o da fixa-
ção de limites para a remuneração e
o da sistemática de reajustes.

De acordo com o texto original cia
Proposta de Emenda à Constituição
n0 173-B, fica estabelecido, para
servidores públicos ativos e inativos,
pensionistas e membros dos pode-
res de qualquer entidade federada,
o teto máximo equivalente à remu-
neração do presidente da República.

Tabela 2
Remuneração média em R$

Tabela 1
Servidores Civis do Poder Executivo: posição em 12196

Adm. Direta	Autarquia	Fundação	Total
Ativos	241.947	212.226	106.680	560.853
Inativos	223.000	126.553	28.346	377.899
Pensionistas	135.867	37.202	8.846	181.915
Total	 600.814	375.981	143.872 1.120.667
Fonte: SIAPE-MARE

	

Ativos	Inativos
Executivo	1.404	1.535
Legislativo	3.582	4.599

ci p	o '. s as	 Judiciário	2.334	3.499
O

Fonte: STN/MF
Inativos: inclui institutos de pensão
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Tabela 3: Minas Gerais

MESES
	 Despesas com

Pessoal R$ (A)

Jan-97
	 430.137.047,19

Fev-97
	 409.057.649,75

Mar-97
	 423.514.808,94

Total	 1.262.709.505,88

Fonte: Contadoria e ART/SERHA

Receitas Correntes
Líquidas R$ (B)

510.172.174,79

543.997.769,39

524.803.921,04

1.578.973.865,22

% (A/B)

84,31%

75,19%

80,70%

79,97%

Isso porque se pretende acrescentar
à Constituição o artigo 250, com a
seguinte redação:

"Art. 250. Os servidores públicos
ativos e inativos e seus pensionistas,
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da admi-
nistração direta, indireta e fundacional
de qualquer dos três Poderes, bem
como os seus respectivos membros,
não poderão receber dos cofres
públicos remuneração, proventos da
inatividade ou pensões superiores, a
qualquer título, à remuneração fixa-
da em espécie para o Presidente cia
República, na forma cio inciso VIII do
art. 49.'

Essa proposta, entretanto, foi
questionada pelo relator cia proposi-
ção na Comissão de Constituição e

Até 30

De 30 a 40

De 40 a 50

De 50 a 60

Acima de 60

TOTAL

Justiça e Redação, deputado Prisco
Vianna, sob o argumento de ser a
matéria contrária ao princípio fede-
rativo e à independência dos pode-
res. Segundo Vianna, o atual texto
constitucional já trata de maneira
adequada a questão ao prever, no
inciso XI do artigo 37, os limites para
a remuneração dos servidores, apre-
sentando como referência a remune-
ração dos agentes políticos de cada
entidade federada- Assim, foi pro-
posta, no parecer cia CGJR, a supres-
são do dispositivo, através da Enien-
da n9 12.

Analisada a questão na Comissão
Especial, que se ocupa cio mérito da
proposta, o relator. deputado Moreira
Franco, em substitutivo, propõe a
fixação do teto em valor equivalente

	

45.796
	 16,2

	

98.273
	 34,9

	

94.200
	 33,4

	

36.238
	 12,9

	

7.363
	 2,6

	

281.870	 100,0

à da remuneração de ministro do
Supremo Tribunal Federal, fixado
em lei. Propõe ainda que leis estadu-
ais OU municipais possam estabele-
cer limites inferiores, se for conve-
niente à entidade federada.

São, portanto, três as possibilida-
des que se apresentam: 1 - fica
inalterada a questão, a prevalecer o
parecer da CCJR; 2 - fica estabele-
cido como teto a remuneração do
presidente cia República, caso apro-
vada a proposta em sua forma origi-
nal; 3—o teto passa a ser equivalente
à remuneração de ministro cio Supre-
mo Tribunal Federal, de acordo com
a proposta cia Comissão Especial.
Não se cogita, aqui, da análise do
chamado "extrateto", que seria des-
tinado a agentes políticos que acu-
mulam cargos e aposentadorias, por
se tratar ainda de discussão não
muito clara.

Caso prevaleça a proposta origi-
nal, o que é pouco provável, ou a
proposta cio substitutivo da Comis-
são Especial, o que é mais provável,
serão necessárias alterações na Cons-
tituição do Estado, especialmente no
que se refere ao artigo 24, parágrafo
V'. Poderá ser também editada lei
específica estabelecendo um teto
Único para o Estado, que não seja
necessariamente idêntico à remune-
raçào dc) ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, de acordo com a propos-
ta encampacia pela Comissão Espe-

Tabela 4: Servidores da Ativa
IDADE (anos)	NÚMERO DE SERVIDORES *	(%)

() = Administração Direta - Poder Executivo. Não inclui PMMG
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cial. Nesse caso, a fixação do teto
poderá ser utilizada corno instru-
mento para a redução das despesas
de custeio, constituindo urna alterna-
tiva à simples redução de quadros,
no caso de necessidade de se adap-
tar a execução orçamentária aos
limites previstos no artigo 169 da
Constituição da República.

O exame das possíveis modifica-
ções na sistemática de reajustes de
vencimentos exige atenção e so-
mente pode ser compreendido den-
tro de uni quadro abrangente de
propostas para uni novo modelo de
funcionalismo. Nesse novo modelo,
pode-se perceber, a política salarial
passa a ser um instrumento de dife-
renciação interna e de incentivo à
produtividade - ou de punição à
improdutividade. Nada de novo, se
nos reportarmos às idéias de David
Osborne e Ted Gaebler, expressas
no hest-seller "Reinventando o go-
verno: COO o espírito empreende-
dor está transformando o setor públi-
co" (5.ed, Brasília: M1-1 Comunica-
ção. 1995), idéias essas que aparen-
temente obtiveram bastante sucesso
em determinados círculos adminis-
trativos da capital da República.

No atual modelo constitucional, a
revisão dos vencimentos dos servi-
dores deve ser efetuada na mesma
data, sem distinção de índices entre
civis e militares. Aos inativos é asse-
gurado o direito ao reajuste de
proventos ou pensões nos mesmos
índices definidos para a remunera-
ção dos servidores da ativa. É asse-
gurada a irredutibilidade de venci-
mentos, mediante a aplicação aos
servidores públicos do direito garan-
tido a todos os trabalhadores no
inciso VI do artigo 7' da Constituição
da República. Finalmente, a Carta
Federal, ao garantir a isonomia de
vencimentos para cargos ou funções
assemelhadas, consolida a existên-
cia de parâmetros para a compara-
ção entre diversas carreiras.

Na proposta de emenda original-
mente apresentada ao Congresso, o

panorama acima descrito sofre pro
fundas alterações. O princípio da
isonornia de vencimentos é simples-
mente suprimido da Constituição da
República, Sob o argumento de que
"se pretende que o tema venha a
merecer adequado e oportuno
equacionamento como componente
inerente a urna consistente política
de recursos humanos e não como
direito subjetivo cio servidor, que
sujeita a administração a todo tipo de
pressões e demandas por equipara-
ção de vencimentos" (grifos nossos).
É o que consta da Exposição de
Motivos n 49, de 18 de agosto de
1995, que acompanha a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 173-13.

Através de alteração quase im-
perceptível no texto do parágrafo 2
do artigo 39, conforme dispõe o
artigo 62 da PEC 173-13, pretende-se
retiradar do rol de direitos assegura-
dos ao servidor público o relativo à
irredutibilidade de vencimentos.
Nota-se, ainda, o silêncio na Exposi-
ção de Motivos n 49/95 acerca
desse ponto da proposição, lato que
pode indicar, segundo algumas in-
terpretações, a intenção de aprovar
a questão sem maiores alardes ou
celeumas. Se essa for realmente a
intenção do autor da proposta, o fato
deverá ficar bem claro quando da
votação cio texto definitivo, pois os
instrumentos apresentados original-
mente são de todo insuficientes para
alcançar tal objetivo. O princípio da
irredutibilidade de vencimentos dos
servidores públicos, a par de constar
do mencionado parágrafo 2 do artigo
39, integra ainda o inciso XV cio artigo
37 da Carta Federal. A esse respeito,
vale ainda lembrar que o relator, na
Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, através da Emenda n° 6, que
apresentou, sugeriu a expressa remis-
são à eficácia do inciso XV cio artigo
37 para que não pairem dúvidas
quanto à vigência do princípio.

Finalmente, tem-se a questão da
necessidade de lei específica para a
alteração nos vencimentos dos servi-

dores públicos. Das alegações do
chefe cio Poder Executivo, infere-se
que se pretende maior transparência
na fixação da remuneração dos agen-
tes públicos através da vedação de
aumentos por via administrativa. Ora,
se esses aumentos existem, são ile-
gais, e cabe aos órgãos competentes
das unidades fazenciárias sustá-los e
promover a responsabilização de
quem os autorizou. A menos que,
por desconhecimento ou ignorância,
se considere erroneamente a Reso-
lução, instrumento privativo do Po-
der Legislativo e que integra o pro-
cesso legislativo nos termos cio arti-
go 59 da Constituição Federal, como
um mero instrumento administrati-
vo, olvidando-se a sua verdadeira
natureza enquanto norma legal.

Outra interpretação possível para
a proposição diz respeito, novamen-
te, à utilização da política salarial
como instrumento da política de
pessoal. Leis específicas 1)0(1cm dar
origem a reajustes diferenciados, de
acordo com necessidades, pressões
OU barganhas conjunturais.

Notas Bibliográficas

1— Algumas das crônicas de Lima Barreto,
escritas para "O Careta" e para o "Cor-
reio da Noite", entre 1922, principal-
mente, estão reunidas no livro Coisas
cio Reino do janibon - São Paulo:
Brasiliense, 1956 - e chamam a aten-
ção pela sua impressionante atuali-
dade.

2 - O "patrimonialismno" . conceito que
integra a obra dc Max Weher, define a
forma assumida pelo setor público na
vigência da estrutura tradicional de
dominação. 'Irata-se de um elemento
pré-capitalista que, entretanto, ainda
pode ser encontrado nas sociedades
ocidentais modernas, onde, segundo
\Vcber, deve prevalecer a dominação
racional-legal ca forma burocrática de
atuação dos agentes públicos.	•
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Duas visões do problema
da seguridade

ma visão mais técnica,
que apresenta, de um
lado, as dificuldadesJ de
da Previdência, e, de

outro lado, uma abordagem mais
"humanitária" da seguridade social.
O confronto desses pontos de vista
ocorreu na abertura do Fórum Téc-
nico "Seguridade Social cio Servidor
Público", promovido pela Assem-
bléia Legislativa e por mais de 60
entidades representativas dos servi-
dores públicos no Estado. O secretá-
rio de Previdência Social do Ministé-
rio da Previdência Social, Marcelo
Vianna Estêvão de Morais, apesar de
defender que as alterações "inevitá-
veis cio sistema serao menos traia-

máticas do que em países onde a
população de idosos é maior, mos-
trou um quadro pessimista cio mode-
lo brasileiro de seguridade social.
Esse modelo, segundo ele, consome
hoje o equivalente a 5,5% do Produto
Interno Bruto, gerando um déficit
anual dc R$ 14,5 milhões, coberto
pelo Orçamento Fiscal e da Previ-
dência, em prejuízo de áreas como
a da saúde e da educação. Ele apon-
tou também as distorções que vão do
amparo a não-contribuintes às bre-
chas cia lei que facilitam a ocorrência
de aposentadorias precoces. José
Prata de Araújo, integrante do Con-
selho Estadual de Previdência Social,
mostrou que o surgimento cia Previ-
ciência Social no Brasil, num regime
trabalhista de semi-escravidão, foi
um gesto humanista que se contra-
pôs ao liberalismo da época. Ele
localiza a crise da Previdência no
retorno cio liberalismo, contrariando
a opção histórica do começo do
século. A Revista cio Legislativo apre-
senta excertos das palestras de Mar-
ceio Vianna e José Prata Araújo. O
Fórum Técnico "Seguridade Social
cio Servidor Público', realizado de 31
de março a 3 de abril, reuniu cerca
de 630 participantes. Os 250 delega-
dos credenciados pelas entidades
apresentaram várias propostas que
servem de contribuição às discus-
sões sobre a reforma da previdência
em Minas Gerais.
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Sistema acumula
varias crises

Estrangulada por um déficit financeiro crônico, que só tende a se agravar, a
Previdência Social soma outras crises, estruturais e gerenciais, que dficultam

vislumbrar o seu futuro, até mesmo para o curto prazo

Marcelo Vianna Estêvão
de Morais

Secretário de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social

rn aspecto fundamen-
tal da discussão sobre
a reforma da Previ-
dência Social é o de
que, hoje, esse pro-

blema é universal. Não é do Estado
de Minas Gerais, do Instituto cia
Previdência ou da União. E um pro-
blema de todo o mundo, dos países
mais desenvolvidos e dos mais atra-
sados. O processo ocorre em cada
um deles por razões variadas, mas
alguns problemas tendem a ser muito
parecidos.

No caso brasileiro, quando fala-
mos de reforma, devemos conside-
rar três aspectos básicos. Em primei-
ro lugar, o do Regime Geral de
Previdência Social, que é administra-
do pelo INSS, pelo Ministério da
Previdência Social, e que cobre os
trabalhadores da iniciativa privada.
Temos os regimes de Previdência
Social no âmbito do serviço público
- a união tem um para seus servido-
res. os Estados têm outro, e os
municípios têm também o seu. E
temos de considerar ainda os regi-
mes de previdência complementar.

E o que está fundamentando essa
discussão? Por que a Previdência
passou a ocupar lugar de destaque
na agenda nacional? Em primeiro

lugar, lamentavelmente, passou a
ocupar esse lugar, quer em nível
estadual, quer em nível municipal,
fundamentalmente porque começou
a faltar dinheiro.

No regime geral de Previdência
Social, por exemplo, há um claro
descompasso entre crescimento de
receita e crescimento de despesa.
Em 1988, gastava-se em tomo de
251% do Produto Interno Bruto (PIB)
com benefícios previdenciários. De
1988 para cá, esse valor mais que
dobrou. Temos perto de 5,5% do PIB
comprometidos corri despesa de
benefícios da Previdência Social.
Refiro-me apenas ao INSS.

Desequilíbrio — Nesse mesmo pe-
ríodo, houve um incremento na arre-
caclação líquida da Previdência Soci-
al. Ela estava na faixa de 4,1% a 4,2%
do PIB, em 1988, e pulou para 5,2%
a 5,3% do PIB. Mas o crescimento
dessa arrecadação líquida não acom-
panhou o crescimento das despesas.
1-lá hoje um claro desequilíbrio entre
o que se arrecada sobre a folha de
salários e o que se paga em termos
de benefícios.

Quando apreciamos a situação do
regime (105 servidores públicos fe-
derais, com o qual temos mais intimi-
dade e sobre o qual conhecemos
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mais detalhes, observamos algo muito
similar. A União. em 1996, gastou em
torno de R$ 40,5 bilhões com os
servidores públicos federais. Desse
montante, algo em torno de R$ 17
bilhões foram despesas com pessoal
inativo da União: aposentados e
pensionistas cio governo federal.

Essa despesa representa algo em
torno de 40% da despesa global do
governo federal com o funcionalis-
mo. Desses R$ 17 bilhões, R$ 2,5
bilhões, aproximadamente, pude-
ram ser cobertos com contribuições
dos servidores que estão na ativa.
Mas ficamos com um buraco, em
termos de aporte da União, em torno
cie R$ 14,5 bilhões no ano passado.

Lamentavelmente, os recursos
necessários para cobrir essa despesa
acabaram não vindo do orçamento
fiscal. Quer dizer, uma parte veio do
orçamento fiscal, e boa parte foi
retirada cio orçamento da seguridade
social, para cobrir o desequilíbrio ela
Previdência dos Servidores Públi-
cos. Eventualmente isso se dá cm
prejuízo de outras áreas de ação do
governo, como, por exemplo, da
área de saúde, cuja carência de
recursos tem sido notária, e cia área
de assistência social.

Crise geral - Por fim, temos os
regirnes de previdência complemen-
tar dos fundos das estatais. Um estu-
do realizado pela Secretaria de Pre-
vidência Complementar do Ministé-
rio chegou à conclusão de que, se
fossem quitados hoje todos os com-
promissos assumidos, ou seja, redu-
zidos a valor-presente, haveria urna
diferença entre os ativos existentes
no sistema e aqueles que seriam
necessários para cobrir todas as obri-
ações na faixa de R$ 22 bilhões a

R$ 23 bilhões, basicamente vincula-
dos a fundos de previdência com-
plementar de empresas estatais.

Chegamos, assim, a uma situação
de esgotamento financeiro nos di-
versos níveis. Esse fato fez com que
o tema da Previdência assomasse a

um espaço privilegiado na agenda
nacional. Mas, quando analisamos
como esse gasto está sendo feito em
termos previcienciários, o que cons-
tatamos é a falta de eqüidade e de
lógica doutrinária e técnica.

Dos R$ 40,5
milhões gastos pelo

governo federal
com pessoal, em

1996, R$ 17
milhões foram
despesas com

pessoal inativo. O
valor representa
40% da despesa

global do governo
federal com

funcionalismo

Preparamos, recentemente, um
documento charnack 'Livro Branco
cia Previdência Social", onde tenta-
mos listar os principais aspectos
desse tema. Ao analisar o regime de
previdência social comum, o INSS,
vemos que confundimos, na Previ-
dência, benefícios assistenciais com
benefícios previdenciários propria-
mente ditos. Em qualquer lugar do
mundo - Japão, França, Estados
Unidos e outros países -, quando
falamos em previdência, temos dois
princípios básicos que vão nos per-
mitir conversar sobre o mesmo obje-
to sem risco de flOS confundirmos.

Caracterização —Quais são os prin-
cípios que delineiam a previdência
no mundo inteiro? Primeiro, a previ-
dência é uma política contributiva.
Pressupõe que, enquanto a pessoa
tem capacidade de trabalho, ela reco-

lhe uma parte do seu recurso, con-
tribui para um regime previclenciário
e. em razão da contribuição feita, vai
ter, no futuro, calculado um benefí-
cio que guarde correspondência com
a contribuição realizada. Então, ao
contrário da política de assistência
social, que significa ajuda aos mais
carentes, aos mais pobres, no caso da
Previdência Social, temos esse prin-
cípio da contributividade.

E qual é o outro aspecto que
identifica a previdência em todo o
mundo? É o de que ela existe para
assegurar renda quando as pessoas
não têm mais condições de obtê-la
por meio dc seu trabalho, quando
ocorre perda de capacidade
lal)orativa. Essa perda pode ocorrer
cm razão de diversos fatores, que
chamamos de riscos sociais.

Por exemplo, a partir de determi-
nada idade, muitas pessoas não têm
condições de continuar no trabalho.
No caso de doença, a pessoa pode
precisar se retirar temporariamente
do mercado. Se alguém sofreu um
acidente e ficou inválido, perdeu sua
capacidade de trabalho. Enfim, exis-
tem riscos universais conhecidos e
aplicados em todos os regimes de
previdência que justificam a conces-
são de um benefício previdenciário,
o qual, guardando uma correlação
com a contribuição feita, visa subs-
tituir a renda que a pessoa obteria
com o trabalho.

Nos regimes de previdência cita-
dos aqui, esquecemo-nos dos dois
princípios básicos, ou seja. o objeti-
vo da renda beneficiária e a correla-
ção entre a contribuição feita e o
benefício auferido. No caso do regi-
me geral de previdência, mistura-
mos uma política assistencial voltada
basicamente para amparar o traba-
lhador rural com urna política
contributiva.

Não que o trabalhador rural não
faça jus a receber uma renda através
de uma política pública que o ajude,
até por ser uma das categorias mais
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sofridas que existem, pela própria
natureza do seu trabalho. O proble-
ma é estar jogando toda a carga do
financiamento dessa política sobre
urna previdência que é financiada
corri a folha dos salários dos trabalha-
dores do setor urbano. Dessa forma,
acabamos exigindo muito em termos
de solidariedade do trabalhador ur-
bano, quando se deveria buscar ou-
tras fontes de financiamento mais
adequadas.

Distorções - No caso do traba-
lhador rural, criamos uma sistemática
específica para ele ter acesso ao
benefício de aposentadoria, até com
uma idade menos elevada, por-
que ele mio se aposenta por tempo,
mas por idade, tudo isso conciliado
com urna forma de comprovação do
exercício da atividade rural.

Na intençào de beneficiar esse tra-
balhador humilde, que tem dificulda-
de de comprovar um vínculo de em-
prego, uma contribuição realizada,
deixamos uma porta aberta para que
as pessoas que trabalham hoje no meio
urbano, no setor público, viessem a
utilizar supostos tempos rurais, apro-
veitanclo as facilidades da legislação
para se aposentar precocemente. Ou

Misturamos uma
política

assistencial de
amparo ao

trabalhador rural
com uma política
contributiva. Essa

mistura acabou
abrindo brechas

para
irregularidades

seja, urna política que deveria estar
voltada para o mais pobre, para o mais
necessitado, acabou abrindo brecha
para todo tipo de estrepolias e apo-
sentadorias precoces.

Este é um dos problemas, pois a
mistura cia política assistencial coma
política previdenciária, embora bem-
intencionada, acabou abrindo bre-
chas para irregularidades. Essas,
muitas vezes, são feitas em função
da fragilidade ou da dubiedade da
lei, não podendo nem ser considera-
das como fraudes - o que o ministro
Stephanes chama de fraudes legais.

O outro aspecto diz respeito ao
fato de se começar a conceder bene-
fícios quando as pessoas ainda estão
plenamente capazes ao exercício da
atividade laboral. Essas distorções
surgiram, basicamente, em razão da
aposentadoria por tempo de serviço,
na forma como ela existe hoje no
Brasil. Com essas regras, aplicadas
no setor público, por exemplo, onde
se tem uma sistemática diferenciada
de contagem de tempo, e associadas
a contribuições que não foram ade-
(luadas e outras distorções, o servi-
dor pode se aposentar antes, ga-
nhando mais, embora tenha contri-
buído historicamente com menos.
Quer dizer, tudo fora do que deve
ser um regime de previdência. Não
há correlação entre a contribuição
feita e o benefício auferido.

Agravantes - Esse tipo de distorção
era ainda agravada, por exemplo,
pelas aposentadorias especiais do
INSS, que beneficiam determinadas
categorias. É claro que há uma lógica
para a concessão de aposentadorias
especiais. Existem atividades que.
em fijnçào de sua natureza, são mais
agressivas à saúde, ao bem-estar da
pessoa. Imaginemos, por exemplo,
o ciue é trabalhar numa mina de
carvão em Criciúma.

Agora, o que acontecia é clue. em
função das regras vigentes, tratava-
se igualmente um engenheiro de
minas, que atua diretamente na fren-

te de trabalho, e outro empregado
num escritório refrigerado, no centro
de uma grande cidade. Ao invés de
usar corno critério a efetiva exposi-
ção ao agente nocivo, usava-se o da
categoria profissional. E. aí, rniswra-
vam-se alhos com bugalhos, o que
acabava sendo extremamente injusto.

Esse tipo de distorção também
contribuiu para piorar a situação da
Previdência, que se agrava ainda em
função de legislações específicas,
que foram se acumulando no tempo,
gerando situações absurdas. Hoje,
no Regime Geral de Previdência
Social, há 200 benefícios, legalmen-
te em ordem, que correspondem a
mais de cem salários mínimos, al-
guns na faixa dos R$ 30 mil, quando
a imensa maioria, 88% dos
beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, recebe até três
salários mínimos.

Quem está pagando essa conta é
aquele contingente de pessoas que
contribui para a Previdência regular-
mente e que depois [em dificulda-
des de se aposentar ou, muitas ve-
zes, não está satisfeito com o valor
que recebe.

Tivemos ainda casos específicos
de funcionários públicos federais
que se aposentaram corri 38, 39
anos, no Rio Grande do Sul. Ao fazer
uso cio tempo de atividade rural e da
contagem de tempo de aposentado-
ria especial, há pessoas que compu-
tam um período de serviço superior
ao que têm de idade. Como isso pode
acontecer? Com o efeito multiplicador.
Então, elas provam que têm 34 anos
de sei-viço e se aposentam Com 34
anos de idade. É evidente que a
pessoa nessa situação vai viver mais
tempo do que eventualmente, con-
tribuiu para a Previdência. O valor
cio I)enetício, cio lado de cá, ultrapas-
sa o valor da contribuição; portanto,
alguém está pagando a diferença. Se
pagássemos para, eventualmente,
termos algum tipo de solidariedade
com os setores mais pobres, ainda se
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justificaria, mas não quando benefi-
ciamos exatamente setores com mais
alta remuneração, vida profissional
mais estável, salários mais altos,
enfim, com uma inserção social
muito melhor do que a da massa da
população.

Como já citei, no caso da Previ-
dência, 88% dos beneficiários estão
na faixa de até três salários mínimos
e se apropriam de 59% das despesas.
Os 12% restantes estão se aproprian-
cio de 41% da despesa no Regime
Geral de Previdência Social. Temos,
então, distorções cio ponto de vista
da contribuição e do ponto de vista
da concessão do benefício que
implicam privilegiar segmentos
minoritários da sociedade. De certa
forma, é uma conta que acaba sendo
paga pelo conjunto da sociedade,
inclusive pelos mais humildes. Essa é
a questão-chave da eqüidade social.

Assim, mesmo sem a crise finan-
ceira de hoje, já haveria necessidade
de rever o sistema, porque, ainda
que houvesse dinheiro sendo aplica-
do num sistema com essas falhas,
seria um desperdício de recursos
públicos, que poderiam estar sendo
utilizados para outras políticas mais
importante.,'.

Transição demográfica - Outro
aspecto que condiciona a necessida-
de cia reforma da Previdência é o
perfil cia população brasileira, que
está mudando. Essa transição
demográfica não está acontecendo
somente no Brasil, mas no mundo
todo. Nos países jovens - e o Brasil
era um país bem jovem até recente-
mente -, temos uma pirâmide etária
com urna base larga de jovens e
adolescentes, poucos idosos em cima
e uni grupo intermediário grande, de
pessoas em idade ativa, no mercado
de trabalho.

O caso brasileiro é um exemplo.
O topo da pirâmide começa a cres-
cer, porque aumenta o número de
idosos, devido à melhoria das condi-
ções de saúde e da expectativa de

vida cia população. A base da pi-
râmide tende a diminuir, com uma
redução, em termos absolutos e
relativos, do número de jovens e
adolescentes na sociedade brasilei-
ra. Num primeiro momento, temos
um crescimento da população em
idade ativa. Depois, chega um mo-
mento em que a forma de pirâmide
dá lugar a uma forma de pilar, ou
seja, existe uma certa equivalência
entre jovens, pessoas em idade
ativa e idosos.

O regime de previdência social
que conhecemos é financiado com
a contribuição de quem estáestá em
atividade. Quando começamos a
reduzir essa relação entre ativos e
inativos, temos um problema grave
de financiamento progressivo, por-
que OS encargos são cada vez mai-
ores para as pessoas que trabalham
e há um número cada vez maior de
dependentes.

A situação brasileira, cio ponto
de vista demográfico, ainda não é
tão grave, mas temos que riOS pre-
parar para esse futuro. Quanto antes
percebermos essa realidade e nos
adaptarmos, menores serão OS sacri-
fícios da adaptação. Os custos serão
mais bem distribuídos entre as gera-
ções futuras e passadas, e teremos
um processo menos traumático de
aciaptaÇà() a essa nova realidade.

Nos casos argentino e uruguaio,
as populações são muito mais
envelhecidas do que a brasileira. As
reformas da Previdência nesses pa-
íses têm sido mais traumáticas. No
caso argentino, houve um momento
em que o governo não tinha como
pagar e distribuiu bônus. Na Previ-
ciência brasileira, não tivemos esse
problema. O INSS está pagando
pontualmente OS valores de apo-
sentadoria, e conseguimos até me-
lhorar esses valores, no passado
recente, com algum sacrifício da
situação do equilíbrio financeiro. É
evidente que esse tipo de situação,
para ser sustentada no tempo, exige
que se façam OS ajustes necessários.

Privatização - 1 lá outro aspecto
importante. Muitos têm dito que a
idéia do governo é a de privatizar a
Previdência Social. De fato, no início
da década, tivemos urna situação tão
grave, em termos administrativos,
que se chegou a cogitar de, eventu-
almente, implantarmos no Brasil o
modelo de privatização total, como
foi feito no Chile. Mas, de lá para cá,
passaram-se cinco anos, e percebe-
mos que não é possível transplantar
o modelo cio Chile para o Brasil, pois
são realidades distintas.

Hoje a discussão de privatização
não existe mais. Porém, existe a
tendência em todo o mundo de tentar
criar sistemas mistos de previdência.
Nesse modelo, mantém-se uma pre-
vidência básica, que cobre o conjun-
to da população, até um determina-
do valor, financiada com contribui-
ções sobre folha de salário. Esse
regime, que tem um caráter solidá-
rio, é público, administrado pelo
governo, e mantém a rede básica de
proteção social.

Ao mesmo tempo, estimula-se a
criação de previdências complemen-
tares, para quem se dispõe a fazer
poupança de longo prazo e ter ga-
ranticio, no futuro, mais do que o
Estado pode assegurar. A previdên-
cia complementar tem urna finalida-
de social, de viabilizar os mecanis-
mos pelos quais as pessoas poderão
assegurar sua renda futura, e com-
plementar à cio Estado, e uma fina-
lidade econômica. Essa é também
fundamental, porque é uni processo
pelo qual se estimula a poupança de
longo prazo, da população como um
todo, elevando-se a taxa de poupan-
ça global da sociedade, necessária
para financiar um novo ciclo de
desenvolvimento econômico.

E por que é importante ter um
sistema misto que conjugue previ-
dência complementar corri previ-
dência básica? [)o ponto de vista
social, a previdência básica garante
pelo menos uma renda para todo o
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conjunto da população, mesmo no
caso dos mais humildes. Do ponto de
vista econômico, isso é fundamental
para sustentar o que OS economistas
chamam de demanda agregada, a
capacidade de consumo das pessoas
que, de outra forma, não teriam
como sobreviver. O ideal é encon-
trarmos um ponto Ótimo entre a
previdência básica e a complemen-
tar, de modo que essa previdência
seja o mais virtuosa possível, do
ponto de vista econômico e social.

Principal desafio - A questão-cha-
V o prinleirc) ponto dessa discussão
toda, tanto no Brasil quanto nos países
que querem se desenvolver, é a
formação de urna poupança interna.
Se tivermos uma poupança elevada,
poderemos manter, de forma susten-
tada e com pouca dependência do
exterior, taxas grandes de crescimen-
to econômico. E se temos urna maior
taxa de crescimento econômico, te-
mos mais chances de gerar mais em-
prego e mais renda. Se temos mais
emprego e mais renda, temos melho-
res condições de financiar o regime
básico. Então, essas coisas fecham:
elas têm uma lógica global.

Mas a questão do mercado de
trabalho é um grande nó ainda não
resolvido. As tendências em todo o
mundo, hoje, não favorecem a Pre-
vidência Social, porque está haven-
do um decréscimo cia participação
cio trabalhador assalariado formal no
mercado de trabalho e um cresci-
mento dos setores autônomos ou
informais. E esse crescimento acaba
solapando a base histórica de finan-
ciamento da Previdência Social.

Quando a Previdência surgiu, sua
base sociológica era o trabalho in-
clustrial. 1 lavia o empregador, o
empregado, uma relação de empre-
go, um ambiente de trabalho e uma
folha de salário que era a base de
financiamento da previdência Mas
as mudanças no mercado de trabalho
estão colocando em questão a pró-
pria existência dessa folha de salá-

rios. Tanto porque os trabalhadores
que estão na informalidade não con-
tribuem com o sistema, apesar de
terem um salário, quanto porque
hoje as relações são menos trabalhis-
tas e talvez mais de prestação de
serviço. São relações que vão se
tornando autônomas, através da
terceirização e de mudanças nos
processos produtivos. E isso traz o
desafio de repensar a própria base
de financiamento da Previdência
Social. Esse é um problema grave
que ninguém, em nenhum lugar do
mundo, sabe direito como tratar. Mas
é um desafio que está posto.

As mudanças no
mercado de

trabalho estão
colocando em

questão a própria
existência da

folha de salãrio.
Os trabalhadores

do mercado
informal não

contribuem com o
sistema

Crise gerencial - Além dos proble-
mas estruturais. existe também um
conjunto de problemas gerenciais.
Podemos ter um bom sistema no
papel, o mais perfeito cio mundo,
mas, sem instituições capacitadas
para executá-lo, não funcionará. Do
mesmo modo, se as regras não forem
consistentes, o sistema também não
funcionará.

O problema da previdência, por-
tanto, nao é exclusivamente estrutu-
ral ou gerencial. São as (luas coisas.
No caso do INSS e da previdência do

setor privado, temos feito um traba-
lho bastante concreto de melhoria da
administração do sistema. Não vou
dizer que nosso sistema é perfeito,
pois temos muita coisa para fazer
ainda, mas não tenho dúvida de que,
se perguntarmos aos aposentados se
a situação de atendimento na Previ-
dência melhorou, eles dirão que sim.
Vão dizer também que querem mais,
com razão, pois ainda temos proble-
mas aqui e ali. Mas, do ponto de vista
gerencial, observamos, nesse perío-
do, uma verdadeira revolução.

A reforma da Previdência está,
assim, baseada em quatro pontos
básicos. Primeiro, temos de viabilizar
financeiramente o sistema, para que
ele continue pagando aos aposenta-
dos e aos que irão se aposentar.
Temos de acabar com as distorções,
privilégios e abusos. Essas duas
medidas estão vinculadas à necessi-
dade de assegurar a previdência
para as gerações presentes e futu-
ras, pois ninguém vai contribuir para
um sistema de previdência se não
tiver a expectativa de ter seu direito
assegurado no futuro.

Finalmente, tudo isso está vincu-
lado ao próprio resgate do Estado
brasileiro. Se o serviço público con-
some todos os recursos com pessoal,
com a máquina administrativa, e
eventualmente com (lívidas, qual o
interesse do povo em manter esse
Estado? Um Estado centrado em si
mesmo e que se mostra incapaz de
fazer investimentos e prestar servi-
ços à sociedade? Nenhum.

Mas, nesse processo de refor-
ma, precisamos compatibilizar as
diversas variáveis, consolidando
algum tipo de regra de transição,
para evitar rupturas bruscas. Em
nenhum país democrático ternos
reformas por meio de rupturas.
Essa discussão se dá com a socie-
dade. O Parlamento, expressão cia
sociedade, vai debater o proble-
ma, e todos juntos vamos procurar
uma forma de ajuste.	•

46 REVISTA DO LEGISLATIVO



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Reforma liberal é desumana
A rejbrma da Previdência exclui do direito ao benefício significativa parcela da
população, privilegia grupos econômicos e penaliza os mais fracos, quebrando os

laços de solidariedade que estão implícitos na idéia de seguridade

José Prata Araújo
Membro do Conselho Estadual de

Previdência Social

Brasil aboliu oficial-
mente a escravatura
em 1888. Mas, de
1888 a 1930, durante
42 anos, portanto, pre-

valeceu o liberalismo econômico
total. Pela Constituição Federal, a
União não podia intervir em previ-
dência social, em saúde, nem em
direito do trabalho. A realidade do
trabalhador era igual à dos sem-
carteira de hoje. Atualmente, temos
metade dos trabalhadores sem car-
teira; antes. eram todos, com quinze
horas de jornada, sem descanso re-
munerado. E quando adoecia, o tra-
balhador ia para o asilo, dependia do
favor de familiares ou morria.

O Estado não podia intervir nas
políticas sociais. Isso só vai acon-
tecer no Brasil, em 1926, por pres-
são internacional. A partir dos acor-
dos da P Guerra Mundial, criou-se
a Organização Internacional (lo Tra-
balho, que pressionou as autorida-
des brasileiras a abrir urna brecha
na Constituição, para que se tratas-
se das questões previdenciária e
trabalhista. Assim, em 1926, pela
primeira vez na história brasileira,
abriu-se uma reforma constitucio-
nal, que possibilitou que a União
legislasse sobre previdência, saú-
de e trabalho.

O contexto histórico cia reforma
da Previdência é o cio liberalismo

renovado. A questão previdenciária
não é somente técnica. O que está
em disputa, no mundo, são os
valores humanos. A técnica não é
neutra. Cada um tem sua ideologia,
sua concepção de humanidade e
sua diretriz técnica. Os números,
sabemos, não são neutros. Por trás
de cada número, escondem-se vi-
das humanas. Cada um torna os
números e mostra-os conforme lhe
convém. Essa é a questão-chave.
A volta cio debate previdenciúrio,
dos direitos sociais, surgiu na luta
contra o liberalismo econômico
radical e selvagem. E a crise, hoje,
volta com o retorno triunfal cio
liberalismo. Esse é o quadro histó-
rico. Não desconsidero a questão
técnica, mas o pano-de-fundo são
os valores humanos. Quando a
humanidade, no início do século,
decidiu formar sua previdência
social, ela fez uma opção histórica:
nenhum de seus membros, na do-
ença, na invalidez, na velhice, na
maternidade, ficaria sem a cober-
tura de um benefício mínimo.
Porque, até então, era um desespe-
ro. Quando mais precisava, o cida-
dão era jogado no asilo e na mi-
ria. Essa foi uma opção histórica
que a humanidade fez.

Outra questão importante é: por
que ternos que debater previdên-
cia junto com segu idade )cial.

' t
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não separadamente? Por urna razão
elementar: qualquer sistema
previdenciário não tem nenhum
mérito em pagar benefícios depois
que o cidadão está doente. A pala-
vra "previdência" significa "pre-
venção'. Qualquer sistema
previclenciário tem que ser pre-
ventivo. O sistema previdenciário
avançado, humanista, tem de se
preocupar com a área de saúde e
com a assistência social.

Há, no Brasil, 600 mil pessoas
vivendo do auxílio-doença. Será
que a doença é sempre inevitável?
Dois milhões de pessoas aposenta-
das por invalidez. Será que roda
invalidez é inevitável? Quatro mi-
lhões de pessoas recebendo pen-
são Será que todas essas mortes
foram inevitáveis? Ternos 600 mil
pessoas mutiladas por acidentes
de trabalho. l'odernos dizer que
toda uma geração está mutilada
pelo trabalho no Brasil. É inevitá-
vel o acidente do trabalho? Temos
ainda entre nós 5 milhões de pes-
soas recebendo seguro-desempre-
go. O desemprego é inevitável?

A concepção humanista de pre-
vidência e de seguridade é muito
mais no sentido de evitar a doença
que curar o doente. Investir em
prevenção é humanista e inteli-
gente. É humanista porque se evita
a doença e preserva-se a vida, e é
inteligente porque é mais barato
investir em prevenção que em
cura. Isso já está provado.

Sabemos talnl)ém que saúde
não é só construir hospitais. Saúde
é distribuição de renda, rede de
esgoto, água, saneamento básico,
lazer. Só que saúde, muitas vezes,
não dá voto. Rede de esgoto, por
exemplo, é considerada enterro de
dinheiro. Por isso. OS governantes
deste país não investem nisso.
Pergunto: como se vai preservar a
saúde se não se tem saneamento
básico? Como isso não dá voto, não
é prioridade.

Fui do Conselho Estadual da
Previdência Social e posso dizer
que fl() há a menor articulação no
Brasil entre as áreas previdenciária,
de saúde e de assistência social. E
não há também com o Ministério do
Trabalho, para fiscalizar os locais
de trabalho.

que se discute no Brasil hoje
nào tem paralelo no mundo desen-
volvido. Na Europa, o neo-libera-
lismo chegou ao poder, privatizou
as estatais, mas não conseguiu
mexer com o sistema público de
saúde e de previdência. Margareth
Thatcher não conseguiu desmon-
tar o sistema público de saúde
inglês, porque a sociedade reagiu.
Na Europa, não há um desmonte
selvagem na seguridade social.

"O sistema
previdênciário

avançado,
humanista, tem

de se
preocupar com

a área de
Saúde e com a

assistência
social"

Tendências - Nos Estados Uni-
dos, país mais privatista do mundo,
a situação é muito melhor que no
Brasil. A Previdência social norte-
americana representa 60% dos be-
nefícios. Os fundos de pensão
entram com 20% ou 30%. Quem
paga o fundo dc pensão são as
empresas, diferentemente do que-
se propõe no Chile, onde quem o
paga são os assalariados. Eu me
sinto envergonhado com a Améri-
ca Latina, que não está somente

privatizando as estatais, mas des-
montando os serviços públicos:
começou no Chile e na Argentina
e está chegando ao Peru e ao
Brasil.

O governo nega, mas há um
projeto, elaborado pelo Ministério
cia Previdência Social e pela Co-
missão Econômica Para a América
Latina (Cepal), privatizando R$ 4
bilhões da Previdência, referentes
ao seguro de acidentes de traba-
lho, que é a parte mais lucrativa.
Então, como não tem maré
privatizante no Brasil? Tem. E
privatizando justamente o que dá
lucro, que é o acidente de trabalho.

O modelo chileno é muito es-
quisito. É liberal, mas foi baixado
por um general sanguinário. Que
liberais são esses? É privado, mas
é compulsório. Quer dizer, a pre-
vidência é privada, mas todos são
obrigados a associar-se? Já pensa-
ram isso sendo aplicado no Brasil,
onde existem 30 milhões de con-
tribuintes? Após a privatização, as
seguradoras teriam 30 milhões de
clientes cativos.

Olhar crítico - A previdência
privada chilena tem capacidade
trihutária, ela age como um Estado,
pois todo mundo é obrigado a
filiar-se. Isso é liberalismo? Previ-
dência privada compulsória? O setor
privado assumindo urna prerroga-
tiva jurídica do Estado, que é a
capacidade tributária? Dois gran-
cies passivos foram estatizados no
Chile. Como todos os trabalhadores
cio setor formal foram para as segu-
radoras, quem passou a pagar 1,5
milhão de aposentados no Chile foi
o Estado. O segundo grande passi-
vo foi a transferência de cerca de

milhões de pessoas, que paga-
vam a previdência pública, para a
iniciativa privada. Esses trabalha-
dores pagaram a previdência pá-
Nica por um longo período. Quem
restituiu a contribuição desses tra-
balhadores? O Estado, pois esse
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passivo também foi estatizado.
Foram estatizados não só o estoque
de aposentadorias e pensões, mas
também o pagamento que os traba-
lhadores ativos já haviam feito para
a previdência pública.

No Chile, 50% dos trabalhadores
não conseguem o benefício de
R$ 120. Após 12 ou 15 anos da im-
plantação da previdência chilena, a
maioria dos trabalhadores não tem
mais do que US$ 3 mil no fundo de
aposentadoria. Quem paga o bene-
fício mínimo de R$ 120 é o Estado.
A previdência dos militares, OS be-
nefícios da assistência social, o se-
guro-desemprego são pagos pelo
Estado. Privatizaram a receita chile-
na e estatizaram um monumental
passivo.

Conforme estudo cio Ministério
da Previdência Social, se o modelo
chileno for aplicado no Brasil, o
passivo será de R$ 1 trilhão e 200
bilhões para os próximos 20 ou 30
anos. É o modelo que o Roberto
Campos quer aplicar. E ele defende
o equilíbrio fiscal. Ele é um
dogmático, no sentido de que deve-
mos acertar as contas públicas. E
ainda quer abrir um rombo de R$ 1
trilhào e 200 bilhões para os próxi-
mos 20 ou 30 anos. Qual é o nome
que se dá a isso, senão irrespon-
sabilidade política e social?

Projeto oficial - Chegaram à conclu-
são de que o modelo chileno não é
bom para o Brasil. E qual é a proposta
do ministro Antônio Kandir? Baixar o
teto para três mínimos, ou seja, ficari-
am na previdência pública aqueles
que ganhassem até três mínimos, e
acima disso seria privatizado. Ele de-
fende isso num livro sobre previdên-
cia social, publicado recentemente.
Sabem por quê? Em primeiro lugar. o
Kandir fala que assim não será criado
um debate ideológico na sociedade,
ou seja, público vesus privado. Então,
privatizanclo-se somente pelas beira-
das, esse impacto ideológico seria
diminuído.

Em segundo lugar, as segurado-
ras não estão interessadas nos po-
bres. Elas irão resistir, porque a
previdência privada é uma conta
individual e a previdência pública é
um caixa único. Como a previdência
privada é um caixa individual, os
custos administrativos serão muito
altos. A seguradora não quer o
pequeno poupador e não quer o
pequeno previcienciário. (-) Kandir
fala isso. As seguradoras não que-
rem, por que brigar com elas? Vamos
fazer o jogo delas.

O Kandir fala mais ainda: pobre
não tem cultura para participar de
previdência privada. Ele fala em
capacidade cognitiva mínima. Isso
significa falta de cultura mesmo. Ele
usou uma expressão bonita que
significa falta de cultura. Ele diz que
a previdência privada requer urna
grande capacidade de fiscalização, e
o pobre fl() sabe fiscalizar. Então,
vamos deixar o pobre de fora.

Esse, de fato, é o modelo do
governo, que trabalha com o modelo
misto, baixando o teto para R$ 300,00
e privatizando acima disso, ou seja,
a previdência que clã lucro vai para
as seguradoras. A previdência subsi-
diada fica com o Estado. Este é o
modelo que deve ser empregado no
Brasil.

Outra questão importante, da qual
fala-se muito, é a da transição
demográfica. A expectativa de vida
no Brasil não é de 66 anos. É de 66
anos ao nascer. Ela, de fato, incorpo-
ra a mortalidade infantil, que é muito
alta. Então entram aí milhares de
crianças com média zero, c) que
puxa a média para baixo. Além
disso, ocorrem no Brasil muitas mortes
violentas. No trânsito. morrem 25 mil
pessoas por ano. Além do mais,
temos as mortes por assalto. Então, a
média de vida cio aposentado é de 74
anos. Sessenta e seis anos é a média
de vida ao nascer. A média de vicia
do idoso é bem maior, de fato. É
importante reconhecer isso. Por quê?

'Temos, no Brasil,
8% da população
com mais de 70

anos Se a
Previdência for

privatizada,
teremos o

número de idosos
diminuído?"

Porque falar que a média de vida do
aposentado é de 66 anos é grave cio
ponto de vista humanista, pelo se-
guinte: seria utilizar a mortalidade
infantil como argumento para defen-
der urna aposentadoria mais preco-
ce. Seria um grave equívoco.

A pergunta que fazemos é a
seguinte: está havendo a inversão da
pirâmide, com o aumento do número
de idosos e redução das camadas
mais jovens da população brasileira?
Se mudarmos o modelo, ela vai
voltar a ser corno antes? Com o
grande problema de envelhecimen-
to da população, se a Previdência for
privatizada, teremos o número de
idosos diminuído? Temos, no Brasil,
8% da população com mais de 70
anos - 12 milhões de pessoas. Se a
Previdência for privatizada, esses 12
milhões vão desaparecer? Então, o
problema de fundo não foi
equacionado, não foi solucionado.

No passado, diziam que o proble-
ma era a alta taxa de natalidade.
Então, as elites mais radicais incen-
tivavam a esterilização em massa das
mulheres. E com os idosos, o que
fazer? Vamos matá-los? Não tem
jeito. Não podemos matá-los, nem
torcer para que eles morram mais
cedo, para aliviar a Previdência. Pelo
contrário. Temos que torcer para
que o povo viva mais. Então. a
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pnvatizaçào não resolve. Sabem o
que ela resolve? Se o Brasil tem 12
milhões de pessoas hoje com mais
de 60 anos, e, daqui a 15 anos vai ter
o dobro, a única forma de conter a
expansão dos gastos é retirar de boa
parte cia clientela previdenciária o
direito ao benefício. E é isto que os
liberais tinham que afirmar.

Se as pessoas envelhecem, os
gastos com a saúde e previdência
aceleram. E os gastos com a educa-
ção das crianças diminuem em ter-
mos reais. Mas nisso não se fala. Se
hoje temos menos crianças, e mais
adultos, reduzem-se os gastos coma
educação em termos reais. No pas-
sado, as crianças eram o bode
expiatório, hoje são os velhos. I
incrível a má-vontade que o governo
tem para com os aposentados. É um
peso. Pagar os aposentados é uma
chateação. Não produzem, levam o
nosso dinheiro. Não há prazer em
atender bem os aposentados. É só
desprazer. É gente levando o cunhei-
ro sem retomo algum.

Se a privatizaçào é um gesto
muito radical, então vamos trabalhar
um pouco mais para podermos nos
aposentar, porque as pessoas estão
se aposentando muito) cedo. A per-
gunta que se faz no mundo todo é a
seguinte: sem hipocrisia, onde estão
os empregos? Esta é a pergunta que
as centrais sindicais e os partidos
progressistas estão fazendo. Se é
para trabalhar mais, para reequilibrar
a Previdência, onde estão os empre-
gos? E não mintam. Se tem emprego,
tudo bem. A questão, hoje, não é
trabalhar mais ou se aposentar. A
questão mundial hoje é aposentar-se
ou ficar desempregado. Então, é
nessa questão básica que se localiza
uma combinação de fato explosiva:
a elevação de expectativa de vida
das populações num quadro onde o
emprego está caindo.

Vivemos numa época em que os
ganhos de produtividade, as novas
tecnologias e o computador, ao in-

vés de melhorarem a vicia do ser
humano, estão gerando infelicidade.
Vivemos numa época onde empre-
sário realizador e administrador pú-
blico realizador são aqueles que
colocam mais pessoas nas ruas.
Quanto maior o número de demiti-
dos, maior a competência. Desem-
pregar virou virtude, motivo de re-
alização. Que sistema é esse em que
os ganhos de produtividade e as
novas tecnologias estão levando à
infelicidade?

"No passado, as
crianças eram o
bode expiatório,

hoje são os
velhos, pois é
incrível a má-

vontade que o
governo tem
para com os

aposentados"

Impactos - Para a previdência so-
cial, o desemprego é trágico. Cada
desempregado pesa duas vezes: é
um contribuinte a menos e um
beneficiário a mais. A Previdência,
historicamente, não foi planejada
para conviver com o desemprego
em massa. Se o desemprego em
massa prevalecer, acaba-se a Previ-
dência. Não há jeito. A única saída
para os trabalhadores, em nível
mufl(lial, é nos opormos a essas
mudanças e obrigar os empresários
e os governos a repassarem os
ganhos da produtividade, os gan-
hos das novas tecnologias, o pro-
gresso. Essa é a única condição.
Não há outra. Aceitar a reforma da
Previdência é aceitar, como inevi-
tável, o desemprego. E, neste país,

há gente que fala que previdência
não tem nada a ver com desem-
prego.

O seguro-desemprego foi im-
plantado no Brasil ,em 1986, como
parte do Plano Cruzado. O Brasil
não tem emprego em quantidade
suficiente - na Grande BH São 200
mil desempregados -, não tem
emprego em qualidade - os salá-
rios SO muito ruins -, e não há
segurança no emprego. Os servi-
dores, que estão ameaçados de
perder a estabilidade, precisam
saber qual é a rotatividade do setor
privado no Brasil. O Brasil tem 21
milhões de trabalhadores no setor
privado. Em 1995, foram demiti-
dos 9 milhões. Destes, 7,5 milhões
foram demitidos sem justa causa.
Ou seja. o Brasil, em dois anos e
meio, roda uma massa de trabalha-
dores equivalente a todo o contin-
gente de carteira assinada. Na Eu-
ropa, a taxa de rotatividade é de
menos de 10%.

A Constituição diz que não pode
haver discriminação por idade. Mas
qual a empresa que admite alguém
com mais de 35 anos? Fala-se que
temos de trabalhar mais para nos
aposentarmos. Quem arruma em-
prego para pessoas que têm 50, 55
ou 60 anos? Essa é a questão-
chave. Não podemos rejeitar nem
fazer apologia da cultura da apo-
seniadoria. Digo mais. No Brasil, a
pessoa não se aposenta; ela é
empurrada para fora do emprego,
porque, depois de um tempo. é
marginalizada e encostada no local
de trabalho. Temos de ter uni mí-
nimo de seriedade. Se é para tra-
balharmnos mais, que tenhamos
emprego de boa qualidade. Essa é
uma exigência mínima.

Os economistas cia Fundação
Getúlio Vargas, que fizeram um
estudo para a Previminas, disseram
que o sistema de previdência não
tem superávit: o que arrecadam
com os ativos é logo repassado
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para os inativos. Isso está no texto
dos economistas da Fundação,
homens profundamente inteligen-
tes, que passam por ignorantes por
conveniência. Se hoje temos dois a
três contribuintes para um inativo,
no passado tínhamos dez na ativa
para um inativo. E o que foi feito?
A Previdência está ligada, em pri-
meiro lugar, à questão do desem-
prego e, em segundo lugar, à
imprevidência das elites brasilei-
ras, que aplicaram historicamente
os recursos da Previdência a fundo
perdido: na Transamazônica, em
Brasília, na Ponte Rio-Niterói. em
tudo, menos em previdência. Aí a
desculpa é a mesma: isso não é do
atual governo, isso vem desde
1923. Não vamos assumir essa dí-
vida, porque ela vem de longe. De
longe também vêm a dívida interna
e a externa. Por que não dão o
calote nessa dívida também? Por
que o desprezo pela dívida social
e esse apreço pela dívida com os
grandes agiotas nacionais e inter-
nacionais? A verdade é que os
desvios de recursos da seguridade
mio começaram nesses governos e
nem terminaram neles. Boa parte
da dívida do Ipsemg é do atual
governo.

A Associação Nacional dos Fis-
cais cia Previdência está dizendo
que, no ano passado, R$ 12 bilhões
dos recursos cia seguridade foram
aplicados em outras finalidades
que não a saúde e a previdência.
Está rio boletim dos fiscais da Pre-
vidência. Vamos pagar pelo de-
"emprego estrutural? Vamos acei-
t:ir pagar pela imprevidência de
quem não recolheu e não capitali-
zou aqueles recursos para fazer um
caixa cia Previdência? O que trans-
forma a crise da Previdência, hoje,
em uma coisa explosiva é a ques-
tão cio desemprego e a questão da
falta de fundos, porque os fundos,
historicamente, foram aplicados em
outras finalidades. Agora, nós é

que vamos pagar a dívida social?
Por quê? Desviaram aí, talvez, da
dívida da União com a Previdência,
mais cie R$ 100 bilhões, segundo
estimativas por alto. Vamos pagar
a dívida social?
Projeto alternativo - Então, para
terminar, apresentamos algumas
propostas. Em primeiro lugar, de-
fendemos a eqüidade. sim. Privilé-
gios existem, e sabemos onde eles
estão. Queremos acabar com isso,
queremos um sistema único. Trinta
e cinco anos para o homem, trinta
para a mulher e aposentadoria
proporcional aos trinta e vinte e
cinco anos, isso para todos - civis,
militares, parlamentares, juízes,
todos com esse mesmo critério. 1
isso que queremos. Estamos de
acordo em acabar com os privilé-
gios, mas privilegiado não é quem
se aposenta por tempo de serviço.
Temos 2 milhões de pessoas apo-
sentadas por tempo de serviço
pela Previdência que ganham a
fortuna de R$ 400 por mês. São
desses privilegiados que o go-
verno fala. Isso é privilégio? Não
é esse pessoal que temos que
atacar.

Propomos o fim do desvio de
recursos da Previdência Social.
Acho que, no Brasil se perde muito
porque a adução da previdência
tem um caráter mais irracional. Mas
como fazer uma adução racional se
a apropriação indébita é tratada de
forma normal? Que moral o Estado
e a União têm para cobrar dos
devedores, se eles mesmos prati-
cam apropriação indébita? Que
moral têm para cobrar dos sonega-
dores? Não podemos aceitar isso
de forma passiva.

Defendo também que não é
possível continuarmos flOS basean-
do só na folha de salário. Temos
que alimentar a Previdência Social
com custeio baseado na folha de
salários e no capital. Uma previ-
dência menos proporcional ao salá-

rio e mais proporcional ao capital.
Se querem investir e modernizar,
que modernizem, mas vão pagar
um preço por essa modernização,
que é o de pagar mais previdência
sobre o faturamento, ou sobre o
valor agregado, ou sobre qualquer
coisa, mas proporcional ao capital.
A Previdência não pode continuar
sendo proporcional só ao salário;
ela tem de ser proporcional ao
capital também. Essa é uma outra
grande saída cia previdência.

Por fim, quero abordar a ques-
tão da gestão democrática. A Pre-
vidência brasileira tem 70 anos e
só teve uma gestão democrática,
no período de 1960 a 1962. Ela foi
historicamente utilizada como ins-
trumento político e não como ins-
trumento para atender às deman-
das sociais. Então, nós, que somos
donos da Previdência Social, fl()
queremos o Estado fora disso: o
que queremos é participar da Pre-
vidência Social, numa gestão
paritária com o Estado. E quere-
mos, em nível nacional, uma ges-
tão tripartite, com empresários,
governo e trabalhadores.

Quando se fala em previdência.
no Brasil, as pessoas costumam
achar que é um assunto de aposen-
tado e de pensionista, mas isso é
um erro, porque o aposentado e o
pensionista só têm dois interesses
na Previdência Social: a política de
correção dos benefícios e a pensão
por morte. Os demais direitos se
aplicam a quem está em atividade:
o auxílio-doença, o salário-mater-
nidade, a aposentadoria por
invalidez e tudo o mais. Além
disso, nós, jovens, ficaremos ido-
sos um dia e teremos de nos apo-
sentar. Assim, previdência é um
assunto mais nosso do que dos
aposentados. O pessoal da ativa,
se quiser urna previdência melhor
no futuro, tem de lutar por ela
desde agora.
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Novo Regimento Interno fortalece o
Legislativo e a democracia

fl

atual Regimento da As-
j semhléia de Minas foi pro-

) mulgado em 31/5/90, após
o início da vigência da Cons-

tituição de 1989. Decorridos sete anos
de prática, constatou-se a necessidade
de se aperfeiçoarem alguns inecanis-
mos que, nororiamente, ficavam inade-
quaclos ao desempenho de novas prer-
rogativas.

Apesar de ter sido elaborado dentro
do espírito de redemocratizaçào presente
nas Constituições Federal e Estadual,
houve a necessidade de adequar o fun-
cionamento do Legislativo à nova situa-
ção política do País, já, que desde a
legislatura passada, vinham sendo detec-
tados pontos passíveis de aperfeiçoa-
mento.

A partir daí, uma comissão foi criada,
sob a coordenação do deputado Sebastião
Navarro, para analisar mais de 210 pro-
postas apresentadas por parlamentares e
seiidores da Casa, no intuito de se
incorporarem às normas vigentes algu-
mas práticas amadurecidas, como tam-
bém de dar solução a matérias cuja
complexidade não se podia prever na
época da elaboração do Regimento em
vigor.

O Projeto de Resolução n9 1.077/96,
do qual sou relator, tem por objetivo
renovar o Regimento Interno, sem com
isto perder de vista a sua essência.

Destacamos, a seguir, algumas das
principais propostas de alteração que
V5un modernizar o processo legislativo.
bem como dilatar prazos para emissao de
parecer de matérias:

/ lortalecimento cio Poder Legislativo
mediante atribuição de competência ao

Plenário para deliberar sobre solicitação
de regime de urgência pelo governador:

/ ampliação do controle de
constitucionalidade, com a possibilidade
de a Comissão de Constituição (-.,Justiça
apreciar, em segundo turno, as alterações
aprovadas em primeiro turno, bem como
as emendas propostas em segundo turno;

/ atribuição de competência à Comis-
são de Constituição e Justiça para
desmembrar proposição que versar so-
bre mais de uma matéria:

/ estabelecimento de interstício de
24 horas entre os dois turnos de tramilação;

/ alteração na trarnitação das seguin-
tes proposições:

- proposta de emenda à Constitui-
ção - terá a tramitação prevista para
projeto de lei ordinária, com as seguintes
ressalvas: os prazos regimentais serão
contados em dobro, e passará a ser
obrigatória a emissão de parecer sobre
emendas de segundo turno;

- projetos de lei cio Plano Plurianual,
cio Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, de diretrizes orçamentárias, do
orçamento anual e de crédito adicional -
terão dilatados os prazos para emissão de
parecer e apresentação de emendas.
para 60 e 20 dias, respectivamente,
(atualmente são de 45 e 15 dias).

Com relação a proposta que dispo-
nha sobre pedido de urgência solicitado
pelo Executivo, o Plenário deliberará
sobre a solicitação, evitando que, cons-
tantemente, matérias de iniciativa go-
vernamental, em virtude cio regimento
de urgência, provoquem o sobrestamento
das demais proposições, atropelando o
processo legislativo.

Deputado Dilzon
Meio (PTB)

da Assembléia
Legislativa e relator do

Projeto de Reso'ução n
1.077/96
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É óbvio que, com essa inovação, não
se pretende inviabilizar a tramitação de
matéria em regime de urgência. O que se
pretende é priorizar, dentre as proposi-
ções enviadas pelo Poder Executivo,
aquelas que necessitam realmente de
apreciação em prazos menores.

Segundo levantamento feito pela área
de Documentação e 1 nformaçào da As-
sembléia, a partir de 1995 foram apresen-
tados pelo governo 125 projetos de lei,
sendo 103 em regime de urgência. Den-
tre os 103, vários poderiam ter obtido
maior prazo de tramitação, sem prejuízo
ao processo legislativo.

A título (te exemplo, mencionamos os
projetos que tratam da doação e/ou rever-
são de imóveis, que não necessitam ser
apreciados em regime de urgência e,
entretanto, tiveram essa tramitação.

Outro exemplo é o de projeto que
altera lei de consolidação da legislação
tributária, que, obviamente, requer uma
análise mais detalhada, não devendo,
portanto, ser votado rapidamente.

Por outro lado, existem projetos que,
pela natureza da matéria, justificam o
regime de urgência.

Percebe-se, portanto, que a proposta
visa garantir prazo maior para apreciação
das matérias complexas, sem contudo
impedir a apreciação rápida nos casos
necess,, trios.

Já as modificações relativas à am-
pliação do controle de constitucio-nalidade,
bem como ao clesmem-hramento de pro-
posições que versarem sobre mais de
urna matéria, possibilitarão à Comissão de
Constituição e justiça apreciar isolada-
mente cada matéria, sem o risco de uma
proposição, caso inconstitucional, retar-
(lar e prejudicar a análise de todo o
projeto, coibindo também os chamados
projetos "Frankenstein', cujo conteúdo se
diferencia cia matéria inicialmente pro-
posta trazendo, entre outras, a dificulda-
de da pesquisa histórica.

O exame da constitucional idade das
matérias pela Comissào de Constituição e
.Justiça será feito de forma mais abrangente,
de tal maneira que seja dificultada a
aprovação de projeto de lei que possa

estar eivado de incons-titucionalidade.
Para isso, a referida comissão terá a
possibilidade de apreciar, mesmo no
segundo turno cia votação, as altera-
ções porventura aprovadas em pri-
meiro turno.

Redução dos membros - No proje-
to de resolução também foi incluída
proposta para reduzir a composição
numérica dos membros da Mesa, pas-
sando de nove para cinco integrantes,
e suprimir dispositivo que trata da
competência de cargos extintos.

A redução do número de membros
visa conferir maior fluência à dinâmica
dos trabalhos e agilizar a tomada de
decisões.

A filosofia que norteia essa pro-
posta é a de que a representatividade
partidária está atribuída ao Colégio de
Líderes, que tem, historicamente, par-
ticipado das decisões da Casa.

1 lá também propostas para criação
e agrupamento de comissões. Ac recli-
ta-se, com essa medida, na definição
mais clara e objetiva do que é de
competência de cada comissão, além
da facilitação e aprimoramento do
desempenho dos deputados.

Outro aspecto inovador é a parti-
cipação popular, através de comissão
de representação, na discussão de
propostas resultantes de eventos
institucionais. Isso mostra o espírito
de democratização presente nas mu-
danças propostas, oferecendo meca-
nismos de dinamização da prática
legislativa através da manifestação da
coletividade.

Como estas e outras propostas
apresentadas, a Mesa opinou pela
aprovação em primeiro turno do i'
jeto de resolução em questão.

Por serem arrojadas, inovad )ra
principalmente necessárias, tais mudi
ças determinarão um melhor fur
cionamento da Assembléia Legislativa d.
Minas, redefinindo as atribuições da,
comissões, com mais objetividade, além
de aprimorarem a atuaçào dos deputacli
e estabelecer em um novo elo entre o
Executivo e o Legislativo
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ESTUDO

Técnicos da Fundação João Pinheiro analisam as fontes básicas de recursos dos
municípios mineiros, fazendo uma radiografia das contas de 756 cidades relativas

aos exercícios de 1994 e 1995

Municipios continuam sem
autonomia financeira

Fátima Beatriz Carneiro
Teixeira P. Fortes

Maria Amarante Pastor
Baracho

Pesquisadoras da Fundação
João Pinheiro

(- objetivo (leste artigo
é apresentar urna bre-
ve caracterização dask fontes básicas de re-
CUNOS cios fllUfliCÍ-

pios mineiros a partir de indicadores
que reflitam o desempenho da arre-
cadação cios mesmos e a dependên-
cia frente às transferências estaduais
e federais. Não se pretende aqui
fazer urna análise das finanças muni-
cipais, pois isto demandaria consicle-
rar não apenas os aspectos relacio-
nados às fontes de receitas, mas
também aqueles relacionados à ges-
tão dos gastos e ao endividamento.
De todo modo, espera-se que estas
informações possam contribuir para
o debate acerca da situação financei-
ra dos municípios.

Os municípios mineiros têm, em
geral, suas receitas públicas proce-
dentes de três fontes básicas: recei-
tas próprias, transferências estaduais
e transferências federais.

As receitas próprias compreen-
dem, basicamente, as receitas tribu-
tária, patrimonial, industrial e de
serviços. Esse conjunto de receitas
tem como responsável pela sua ge-
ração, arrecadação e administração o
próprio poder municipal, que cobra

os tributos de sua competência, presta
serviços remunerados, coíbe com
multas atos proibidos pelas normas
vigentes, faz cobranças da dívida ativa
e realiza atividades empresariais.

Com relação especificamente aos
tributos, esses resultam da arrecada-
ção de impostos - Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS),
Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTI J). Imposto sobre a Transferên-
cia de Bens Imóveis (ITBI), inter
vivos e Imposto sobre Vencias a
Varejo de Combustíveis (IVVC); ta-
xas de iluminação pública, coleta de
lixo e alvará de funcionamento, en-
tre outras; e contribuições de melhoria
(cobradas por obras realizadas pelo
poder municipal que valorizem os
imóveis urbanos).

As transferências estaduais são
representadas, principalmente, pela
cota-parte (25%.) do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS), mas também pelos re-
passes de 50% do Imposto sobre a
Produção de Veículos Automotores
(1 PVA).

As transferências ièderais advêm
do repasse de 225% do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI)
e de 22,5% cio Imposto de Renda
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MUNICÍPIOS CONTINUAM SEM AUTONOMIA FINANCEIRA

(IR). através dc) Fundo de Participa-
Çà() dos Municípios (FPM). A União
repassa, também, 50% cio ITR, o
imposto retido na fonte do funcio-
nalismo municipal, e 2,50/o do IPI via
participação no Fundo de Exportação.

Neste artigo, cabe esclarecer,
foram utilizadas as informações
desagregadas de finanças munici-
pais para os 756 municípios minei-
ros relativas aos exercícios de 1994
e 1995. Essas estatísticas integram a
base de dados cio Núcleo de Estatís-
ticas Municipais da Fundação João
Pinheiro, tendo sido compiladas a
partir do Sistema Informatizado de
Parecer Prévio (SIPP) do Tribunal de
Contas de Minas Gerais.

Salienta-se, ainda, que os dados
de receita para 1994 encontram-se
analisados de forma bem mais deta-
lhada no trabalho "Avaliação das
Finanças Municipais - 1994 e 1995",
elaborado pela Fundação João Pi-
nheiro sob o patrocínio cia Fapemig.

Os indicadores de receita consi-
derados na análise são:

- participação da receita própria
na receita líquida:

- receita própria corrente per
capita (R$/hab.):

- IPTtJ per capita (R$/hab.);
- participação cio IPTU e ISS nas

receitas próprias correntes;
- participação das transferências

na receita líquida;
- participação da cota-parte do

Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM) na receita líquida; e

- participação cia cota-parte do
ICMS na receita líquida.

Grau de autonomia - O primeiro
indicador - participação cia receita
própria na receita líquida - mede a
capacidade dos municípios de gera-
ção e arrecadação de receitas pró-
prias correntes (receitas correntes
menos transferências correntes) em
relação à receita líquida (receita
orçamentaria menos operações de
crédito) do município.município. O valor cor-
rente do indicador, em termos ab-
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solutos, mostra a quantidade de re-
cursos próprios captados e adminis-
trados no exercício financeiro por
cada um dos municípios mineiros.
Em Síntese, esse indicador reflete o
grau de autonomia da esfera munici-
pal e, ao mesmo tempo, evidencia a
possibilidade de alterações para
viabilizar uma expansão de recur-
sos, através de mudanças nas
alíquotas, nos prazos de recolhimen-
to ou no sistema de indexação dos
impostos.

Pelo gráfico 1, observa-se que
em 361 dos 756 municípios mineiros
(47,75%) a participação relativa cia
receita própria na receita líquida
atinge no máximo 10,00/o, em 1995.
Com participação entre 10% e 30%,
o número de municípios é também
significativo : 353 (46,69% do total).
Por fim, apenas em Oito municípios,
a participação da receita própria na
receita corrente era superior a 40%:
Belo Horizonte (46,75%), Capitólio
(45,50%), São Lourenço (44,36%),
Camanducaia (44.28%), Morada Nova
de Minas (43,16), Nova Ponte
(42,29%), São Roque de Minas
(41,86%) e Deifinópolis (41,85%).

O gráfico 1 permite, ainda, Per-
ceber que a situação cio conjunto dos

municípios mineiros pouco se alte-
roude 199i para 1995.

Parcela do cidadão - O segundo
indicador - receita própria corrente
per capita (R$/hab.) - mostra a arre-
cadação de recursos próprios por
habitante em cada um dos municí-
pios mineiros. Ou seja, a contribui-
ção direta que cada cidadão está
dando ao financiamento dos gastos
do seu município.

De acordo com o gráfico 2, a
concentração de municípios nos in-
tervalos inferiores é mais acentuada.
Observa-se que 594 dos 756 muni-
cípios(78,57%) apresentam, em 1995,
uma receita própria corrente anual
per capita de até R$ 40,00. Em 93
municípios, os valores per capita
ficam entre R$ 40,00 e R$ 60,00. Por
fim, para 69 municípios a receita
própria corrente anual per capita é
superior a R$ 60,00. Dentre os mu-
nicípios com maiores valores de
renda per capita destacam-se
Grupiara (R$ 651,06), Douradoquar:t
(R$ 335,33) e Cascalho Rico
(R$ 292,40). Cabe observar que,
principalmente nos dois primeiro-
casos, a populaçào reduzida ni

Gra/)co 1 - I)ISTRIB t 7Ç.'iO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS SEGUNDO A
PAR71CIPAÇÃO RELA uVA DA RECEITA PRÓPRIA (.ORRE7i? IVA RECFIT4
LIQUIDA - 1994 E 1995
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Graflco 2 DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS MLVIOJROS SEGUNDO A RECEITA
PRÓPRIA - 1994 10 1995

município eleva o indicador per
capita.

Comparando-se os anos de 1994
(em R$ de 1995) e 1995, observa-se
um ligeiro aumento do número de
municípios flOS intervalos relativos a
valores mais elevados.

Grau de conservação - O terceiro
indicador - 1} 3TU per capita
(R$/hab.) - mostra o valor do IPTLJ
arrecadado por habitante em cada
um dos municípios mineiros. Refle-
te, grosso modo, aspectos relativos
às condições das propriedades cio
setor privado nos municípios.

De acordo com o gráfico 3, 613
municípios mineiros (81.08%) apre-
sentaram valores, em 1995, de até
R$ 5,00 por habitante por ano, sendo
que em 43 municípios o valor é igual
a zero. Apenas em seis municípios
estes valores per capita ultrapassa-
ram R$ 30,00 por habitante por ano,
a saber: Timóteo (R$ 60,94), Belo
Horizonte (R$ 47,67). Ipatinga
(R$ 45,55), juiz de Fora ((R$ 42,59).
Nova Lima (R$ 32,70)e Carnanducaia
(R$ 30,39). A comparação dos dados
relativos a 1994 com os de 1995
sugere a ocorrência de uma eleva-
ção dos valores per capita, quando
se considera o conjunto dos municí-
pios, haja vista a redução cio seu
número no intervalo relativo aos
valores mais baixos e o aumento nos
demais.
As receitas próprias - O indicador
—paruci )açfR) cio 11M] e ISS nas
receitas próprias correntes - mostra
a posição dos dois principais impos-
tos municipais - IPTU e ÍSS - no total
das receitas arrecadadas na esfera
municipal (receitas próprias corren-
tes). O gráfico 4 evidencia uma
concentração dos municípios minei-
ros nos intervalos relativos aos me-
flores percentuais de participação.
Observa-se que 619 municípios
(81,88%) apresentam percentual de
até 30% de participação relativa do
total de IPTU e ISS na receita própria
corrente em 1995. Apenas em 51

397

r71
O 20)

municípios, esse percentual está
acima de 45%. Dentre estes últimos,
os com maiores percentuais em ter-
mos relativos são Indianópolis
(89.09%), Belo Oriente (76,33%),
Antônio Dias (72,13%), Riacho dos
Machados (69,56%) e Caeté(68,16%).
Esses números sugerem que parcela
significativa da receita própria cor-
rente de muitos municípios é decor-
rente da cobrança de taxas e outras
rubricas não consideradas separada-
mente, mas apenas em termos agre-
gados, sob a categoria de outras
receitas tributárias. De acordo com
trabalho realizado pela Fundação
João Pinheiro', a participação das

taxas na composição da receita tribu-
tária foi extremamente significativa
nos anos de 1994 e 1995. F interes-
sante perceber que tal fato reflete
uma determinada forma de gestão
onde as receitas municipais são oriun-
das, preferencialmente, de uma de-
terminada atividade prestada pelo
poder municipal ao contribuinte (de-
finição de taxa). Nesse caso, os
impostos (cujo pagamento independe
de qualquer serviço prestado) SO

menos significativos.
Em que pese esse fato, compa-

rando-se OS anos de 1994 e 1995,
percebe-se que houve um aumento
da participação relativa cio IPTU e
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Gráfico 4 - DISTRIBUIÇÃO i)OS Ml 'NIcÍPJ()S MINJ?IROS SEGINDO A
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- 19941? 1995
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ISS nas receitas próprias correntes,
para o conjunto dos municípios mi-
neiros, sinalizado pelo movimento
dos municípios no sentido dos inter-
valos de maior participaçao

Dependência financeira - O indi-
cador — participação das transferên-
cias na receita líquida - mostra o grau
de dependência dos governos locais
em relação aos repasses de recursos
da União e do Estado.

Tem-se, de acordo com o gráfico
5, que, na composição da receita
líquida dos municípios mineiros, é
extremamente significativa a partici-
pação das transferências, evidenci-
ando a forte dependência dos mes-

mos frente aos repasses federais e
estaduais. Observa-se que 56() cios
municípios (74% do total) apresen-
tam percentuais acima de 80% em
1995. Em 12 municípios, os valores
percentuais são inferiores a 60%,
sendo de 5058% em São Roque de
Minas, 51,51 1Yo em Nova Ponte.
53,23% em Belo Horizonte, e de
54.020/o em Coronel Fabriciano.

Considerando-se separadamente
a cota-parte do FPM e do ICMS, tem-
se uma situação como disposta nos
gráficos 6 e 7.

O peso do FMP - o indicador -
participação da cota-parte do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM)

na receita líquida (gráfico 6) - ex-
pressa parte significativa cia depen-
dência financeira do governo local
em relação aos repasses da Uniào. A
magnitude desse repasse depende
do comportamento do nível da ativi-
dade econômica (que afeta a arreca-
dação dos impostos IPI e IR), dos
critérios de repartição dos recursos,
dos percenwais de distribuição de-
finidos e dos prazos de repasse dos
recursos às comas bancárias dos
municípios.

O peso do ICMS - o último indica-
dor - participação da cota-parte do
ICMS na receita líquida - expressa,
por sua vez, parte significativa da
dependência financeira do poder
municipal frente ao governo estadu-
al. Os critérios de distribuição da
cota-parte do ICMS (25%) aos muni-
cípios foram determinados pela Cons-
tituição de 1988, como sendo: no
mínimo três quartos devem ser dis-
tribuídos na proporção do Valor
Adicionado Fiscal (VAF = movimen-
to econômico do município, assim
representado: mercadorias saídas
mais prestação de serviços tributa-
dos pelo ICMS menos mercadorias
entradas e serviços utilizados2 ), e o
outro quarto pode ser conforme
dispuser lei estadual. Em Minas
Gerais, a Lei n° 12.040, de 28/12/95,
e posteriormente a Lei n° 12.428, de
27/12/96, definiram os critérios para
o rateio desse último quarto. Embora
parte significativa desses 25% ainda
seja distribuída segundo o VAF num
percentual que deverá decrescer até
o ano 2000, os novos critérios bene-
ficiam os municípios que apresenta-
rem uma atuação mais eficiente nas
atividades de educação, saúde, pre-
servação do meio ambiente. agricul -
tura, e aqueles que combaterem
renúncia fiscal, melhorando seu-
níveis de arrecadação. A lei favori.»-
cc, ainda, os municípios mais popu-
losos, aqueles que sofreram
desmembrarnenirs dc distritos e
mineradore".
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número diminui para o ICMS
(gráf. 7).

Novos estudos - Apesar de res-
tritas a apenas dois anos, as colo-
cações acima acerca das fontes de
receitas dos municípios mineiros
permitem apontar alguns pontos a
serem aprofundados:

,, Em que pese as mudanças
introduzidas pela Constituição de
1988 no campo tributário terem
favorecido os municípios, tanto
em termos cio aumento de sua
competência quanto de suas par-
ticipações na arrecadação dos im-
postos de competência do Estado
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Comparando-se os os gráficos 6
e 7, pode-se argumentar que a
dependência financeira dos muni-
cípios mineiros em relação ao re-
passe pela União do FPM é maior
que a dependência em relação ao
repasse do Estado relativo ao ICMS.
Enquanto o número de municípios
cuja participação da cota-parte cio
FPM na receita líquida atinge de
ZC() a 20% é de apenas 30. no
ICMS esse número é de 512 muni-
cípios no mesmo intervalo de cias-
se. Na seqüência, observa-se que,
enquanto o número de municípios
aumenta para os intervalos supe-
riores para o 1PM (gráf. 6), esse

Participação Relativa do ICMS na Receita liquida (121)
Fonte Funda çào João Pinheiro (b7P). (entn, de Estudos Econ,nicos e Sociais (CEES),

MUNICÍPIOS CONTINUAM SEM AUTONOMIA FINANCEIRA

e da União, é extremamente baixa, na
grande maioria dos municípios, a capa-
cidade de gerar receitas próprias. Dito
de outra forma, a receita da grande
maioria dos municípios depende, sig-
nificativarnente, das transferências por
parte da União e do governo estadual.
Acrescente-se, ainda, que a dependên-
cia corri relação ao recursos cia união é
superior àquela relativa ao Estado.

'A reduzida participação dos dois
principais impostos municipais - 11M 
e ISS - na composição das receitas
próprias, associada ao baixo valor do
IPTUpercapita anual (até R$ 5.00 para
81,08% dos municípios), aponta para a
necessidade de se averiguarem as
possibilidades de enfrentar essa situa-
ção através de um esforço arrecadador,
via, por exemplo, urna regularização
dos cadastros de imóveis e proprieda-
des urbanas.

-Quando o debate sobre as ques-
tões relativas à inserção cio Estado na
economia traz à tona discussões relati-
vas à terceirização, a parcerias, mudan-
ças e reformas administrativa e fiscal,
é imprescindível às esferas locais pro-
cederem a avanços em suas formas de
gestão. Nesse sentido, a maior capta-
ção de recursos próprios, o atendimen-
to e priorização dos novos requisitos de
repartição de recursos de outras esfe-
ras da administração pública (FPM e
cota-parte cio ICMS). bem como a
avaliação dos prováveis impactos da
adesão a alternativas de captação de
recursos em substituição às vigentes
(como o imposto simples, por exein-
pio), devem estar incluídos entre o.
novos objetivos a serem perseguidos C
avaliados na nova realidade.
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