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Senhores Deputados,

É com enorme satisfação que aqui compareço para analisar a atual situaçâo
financeira do Estado de Minas Gerais, destacando o maior número possível de
detalhes e informações estatísticas sobre a questâo do nosso endividamento.
Pretendemos demonstrar que esta questão é bem mais complexa do que tem sido
comentada nos meios de comunicação por diversos representantes desta Casa e por
outros líderes políticos; que, dentro do atual sistema tributário nacional, para se
evitar o aprofundamento de uma recessão ao nível da economia estadual, devemos
ter uma estratégia de endividamento; e que, para se escapar da armadilha do
endividamento, os novos governadores, prefeitos e parlamentares eleitos em novembro
deste ano deverão lutar para a realização de um novo projeto de reforma tributária
no Brasil.

O VOLUME E A COMPOSIÇÃO

Um fenômeno característico das finanças públicas estaduais nos anos
recentes é o crescimento do nível de endividamento das Unidades da Federação.
Este crescimento pode ser mostrado globalmente da seguinte forma: em 1974, a
dívida consolidada nos Estados representava 59% da receita total de 1CM no Brasil;
esta porcentagem subia para 79% em 1981, notando-se uma tendência de maior
comprometimento do principal tributo estadual com operações de crédito.

No caso especifico do Estado de Minas Gerais, os números da dívida
pública podem ser mostrados através de uma seqüência de tabelas estatísticas
contendo o volume da dívida, o seu perfil, a sua evolução e a sua importância
relativa à capacidade de pagamento do Estado. Em primeiro lugar, podemos ver,
através da Tabela 1, a situação do montante e do perfil da dívida pública estadual
em 31 de outubro deste ano, a posição mais atualizada que dispomos até a data
de hoje.



TABELA 1

MINAS GERAIS

DIVIDA PÚBLICA ESTADUAL

POSIÇÃO EM 31110182

VALORES EM Cr$ MILHÕES
DISCRIMINAÇÃO	VALOR 1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989 a 7000

1. 
DIVIDA 

INTERNA	161.604 13.884 24.993 25.013 29.439 34.654 12.864	2.394	18.363

1.1 ORTM	 115.415	1.648	21.467 22.488 26.966 32.225 10.468	71	 82
1 2 Conl,atos	34.646	693	3.526	2.525	2 473	2,429	2.396	2.323	18.281
1.3Flutuanteg	11.543 11.543	-	-	-	-	-	-	 -

DIVIDA EXTERNA	80.930	1.207	6.233	8.438	11.778	11.896 11.711	11.711	17.996

3. TOTAL DA DIVIDA	242.534 15.091 31.226 33.451 41.217 46.550 24,575 14.105	36.319

4. PERCENTAGEM	100,0	6.2	12,9	13.8	17,0	19,2	10,1	5,8	15.0

FONTE DTE/AE/SEF

Para compreendermos o significado das informações contidas nesta
primeira tabela, é preciso mostrar, inicialmente, como se compõe a dívida pública
consolidada.

Do ponto de vista do seu controle, esta dívida se classifica
basicamente em:

a) Dívida Interna Intralimite

Este componente da dívida total se subdivide em dívida por contratos
e dívida por títulos. A dívida interna está regulamentada pelo Senado, quanto aos
seus limites operacionais, através da Resolução 62/75 e da Resolução 93/76, e pelo
Banco Central através das Resoluções 345 e 346.

No jargão técnico, ela é considerada intralimite, ou seja, os Estados tem
certa autonomia na sua administração. A capacidade de se endividar nesta alternativa
está vinculada à receita do Estado, cabendo vários limites estabelecidos que servem
como barreira aos exageros que possam ser cometidos quanto ao crescimento da
dívida. Os parâmetros são intencionalmente inibidores e restritivos à capacidade de
endividar, para evitar comprometimento irresponsável em relação a capacidade de
pagar, ou efeitos contrários aos pretendidos pela política monetária do Governo
Federal.
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A dívida por títulos, no caso as Obrigações Reajustáveis do Tesouro
de Minas (ORTM), constitui-se na forma de captação de recursos junto ao mercado
financeiro, com as emissões modeladas pela Resolução 565 do Banco Central; é o
meio mais interessante, do ponto de vista estadual, de geração de recursos
adicionais, pois no existe vinculação específica a programas e projetos, e, exatamente
por isso, permite ao Governo ajustar o orçamento e o seu fluxo de caixa quando as
fontes tradicionais de receitas não corresponderem às expectativas.

A colocação destas obrigações no mercado não é tarefa muito fácil
particularmente na atual conjuntura. Inicialmente, a quantidade a ser colocada ou
emitida é restrita, pois as obrigações também se enquadram nos limites da Resolução
n0 62, do Senado, e dentro de limites mais rígidos que as outras modalidades; segundo,
é necessário que o título esteja bem posicionado no mercado em termos de aceitação,
para isso devem concorrer questões como: aspectos do mercado quanto à absorção de
papéis, credibilidade, liquidez mantida, risco, rentabilidade, administração da dívida,
que devem inspirar tais condições; por último, a real necessidade de se colocarem os
papéis, definida legalmente a partir de parecer da SAREM para o Banco Central.

Minas Gerais pode ser enquadrada no grupo dos Estados bem sucedidos
quanto ao mercado de títulos públicos estaduais com boa rentabilidade e liquidez, os
quais refletem uma administração eficiente da dívida, já que as reaplicações sempre
atingiram níveis de 100% dos títulos vincendos, demonstrando confiança do
investidor e permitindo ao Tesouro a certeza de continuar com os recursos, pois não
há desembolso para o seu resgate.

Os dados da Tabela 1 mostram que o perfil de vencimento da dívida por
ORTM é considerado bom, pois, em 1982, irão representar 1,4% das obrigações
vincendas no prazo de resgate, sendo que o maior pico de vencimentos será em 1986,
quando atinge 28%. Entretanto, tal percentual pode ser diluído, na medida em que
novas emissões poderão ampliar o perfil, suavizando-o ainda mais. Após 1987, os
compromissos são pequenos.

A dívida por ORTM em 1981, em comparação com os demais Estados
emissores de obrigações, representa 14,4% do total da dívida por títulos no Brasil.
Em setembro de 1982, passa a representar 13,2% do total entre todos os Estados
emissores de obrigações, inclusive os mais recentes.

Existe um argumento importante que deve ser considerado pelos que
afirmam ter a dívida mineira crescido muito nos últimos anos. Entre 1975 e 1979,
o Estado praticamente não emitiu novas obrigações, exceto para giro da dívida; a
partir de 1980, maiores volumes foram sendo lançados, de maneira gradativa,
visando sempre a aperfeiçoar o perfil, evitando comprimí-lo. Mesmo assim, com o
objetivo de se ajustar à realidade do mercado, alguns lançamentos de prazo mais
curto foram sendo feitos; contudo o aperfeiçoamento constante do perfil da
dívida depende de novos lançamentos, e os que se realizarem após 1983 deverão
alongar bastante o perfil, permitindo a mesma tranquilidade atual.



O prazo médio da dívida de ORTM se manteve em outubro de 1982.
em 31 meses. O crescimento real da dívida por títulos neste ano, até outubro foi de
13,7%. A divida por títulos é responsável por 47,6% da atual divida interna do
Estado, enquanto esta representou 66,7% do total da dívida consolidada (Tabela II).

DISCRIMINAÇÃO

TABELA II

MINAS GERAIS

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

OUTUBRO DE 1982

VALORES

Cr$ 1.000,00

PART. %
NO TOTAL

- DÍVIDA INTERNA
1.1. CONTRATOS

- BNH

- BNDES

- CEF

- CVRD (Convênios)

-OUTROS

1.2. DÍVIDA ORTM (1)

1.3. DIVIDA FLUTUANTE

II - DIVIDA EXTERNA (2)
11.1. Organizações de Fomento Internacional (3)

- BID

- BIRD
11.2. Bancos Privados (Sindicatos)

- Chemical Bank

- Citicorp
- Banco do Brasil (Grand Cayman)

- European Brazilian Bank

- Schroder

111.3. Outros
III - DIVIDA CONSOLIDADA TOTAL

161.604.355

34,646.313

28.057.879

2.094.122

3.055.602

175.597

1.263.221

115.414.781

11.543.182

80.930.430

11.595.818

3.823.453

7.772.356

68.984.625
13.821.170

3.392.469

29.563.999

22.173.000

339.986

349.986

242.534.785

14,3

11,5

0.9

1,3

0,1

0,5

47,6

4,8

4.8

1,6

3.2

28,4
5.7

1,4

12,1

9.1

0,1

0,1

100,0

FONTE: DTE/SEF
NOTAS: (1) Deste total, Cr$ 15.786.324, referem-se a ORIM de propriedade do

Fundo de Liquidez da Olvida Pública, nesta data.
(2) Dívida Externa está convertida a taxa do dólar do levantamento:

US$ 1.00 Cr$ 221.73
(3) Lançado apenas parto liberada
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A dívida flutuante, que é representada principalmente por restos a pagar,
débitos de tesouraria, serviços da dívida a pagar e antecipação da receita, e é
resgatável no próprio exercício, atingiu até outubro de 1982, 4,8% do total da
dívida consolidada. Comparando-se este indicador no final de 1981 em outros Estados
(São Paulo, 34,2%; Rio de Janeiro, 19,3%; Goiás, 68,2%; Espírito Santo, 73,6%)
pode-se afirmar que Minas Gerais encontrava-se bem posicionada (18,5%),
demonstrando que um adequado escalonamento a longo prazo da dívida é muito
importante, pois uma dívida flutuante elevada e comprometida prejudica a boa
execução do caixa do Tesouro do Estado, exigindo maior grau de endividamento
para girar a dívida.

b) A Dívida Interna Extralimite

A dívida extralimite é a que não se encontra regulamentada pela ResoIuçâo
62 do Senado; suas condições estio estabelecidas pela Resolução nP 93/76 do Senado
Federal. Neste caso, quanto aos financiamentos internos, excluem-se dos limites da
Resolução nP 62 as operações realizadas com recursos do BNH, FAS, FNDU, a
chamada dívida por contrato.

A dívida por contratos, geralmente vinculada a programas e projetos
específicos, envolve compromissos junto a órgâos financeiros federais, tais como:
o Banco Nacional da Habitação, onde se buscam recursos para viabilizar o programa
de saneamento básico e o habitacional; o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, recursos destinados a financiamento da infra-estrutura industrial,
agroindustrial, etc.; e a Caixa Econômica Federal, onde se encontram recursos para
programas de caráter eminentemente social (FAS) como centros sociais urbanos,
aparelhamento e reaparelhamento de setores de saúde, segurança, ação social, etc.
Geralmente, são financiamentos dentro de linhas especiais, onde os prazos de
pagamento e de carência são favoráveis e os juros cobrados, inferiores aos de mercado.

Tais recursos são considerados extralimite, e para que sejam autorizados
há uma série de exigências, desde a apresentação do projeto até a liberação dos
recursos. Dentre as exigências, interpõem-se as autorizações da Assembléia
Legislativa (às vezes, específica para cada projeto ou contrato, às vezes prevista na
Lei Orçamentária), além das autorizações da SEPLAN-PR, Ministério da Fazenda,
Banco Central, Conselho Monetário Nacional e Senado. A efetiva contratação somente
se dará após a autorização do Senado.

Ainda que as operações extralimite dêem a impressão de maior facilidade
na contratação por estarem a salvo dos critérios de endividamento, e assim serem
responsáveis por maior elevação das dívidas, tal não acontece; o Senado tem sido
bastante resistente a este tipo de endividamento e firmado posição contrária à
aprovação de novas operações. Até outubro deste ano, a dívida por contratos era
responsável por 14,3% da dívida consolidadá total de Minas Gerais.



c) A Dívida Externa

Considerada como obrigações assumidas no exterior por contratos ou
acordos, esta dívida é a que menos tem aumentado nos últimos anos; é considerada
extralimite, ou seja, é necessária a autorização final pelo Senado para sua
contratação.

No caso de Minas Gerais, a dívida externa, entre 1977 e 1982 (até
outubro), apresentou o seguinte desempenho em termos reais (Tabela III).

TABELA III

MINAS GERAIS

TAXA DE CRESCIMENTO DA DÍVIDA EXTERNA

1977/82

ANO
	

TAXA

1977	 - 14,8

1978
	 + 69,4

1979
	 + 82,8

1980	 - 18,0

1981	 - 3,9

1982	 - 6.4

Fonte: SEF/MG
Dados até outubro

Os percentuais negativos estão a indicar que o Estado tem saldado sua
dívida externa diminuindo-a, tanto que a participação média da dívida externa no
total da dívida consolidada, no período de 1977/82, é de 36,8%, mas a partir de
1978 esta proporção vem diminuindo gradativamente. Atualmente, esta participação
é de 33,3%.

Dentre as razões que se pode atribuir para a diminuição da entrada de
recursos do exterior, encontra-se a pouca disponibilidade de recursos no mercado
internacional de capitais, somadas às dificuldades encontradas no Senado e demais
ôrgâos envolvidos no processo, que estão funcionando efetivamente como indutores
dessa retração.

8



A participação da dívida externa de Minas Gerais no total da dívida,
quando comparada com a de outros Estados, pode ser considerada relativamente
maior: em São Paulo, a dívida externa representa 12% do total; no Rio de Janeiro,
18,6%; no Rio Grande so Sul, 11,5%; e, na Bahia, 36,0%. Em compensação, a
dívida flutuante mineira, considerada de curto prazo, é relativamente menor do
que a de todos os Estados aqui citados. Como a dívida externa, normalmente,
apresenta prazos de pagamentos mais favoráveis, isto pode ser considerado como
boa vantagem comparativa em termos de administraçilo financeira.

A dívida externa de Minas Gerais, contratada junto a órgãos de
fomento internacionais, como BIRD e BID, totalizou em outubro de 1982,
Cr$ 11,6 bilhões, representando participação no total da dívida externa de 14,4%;
no total da dívida consolidada, atinte 4,8%. Os empréstimos contratados junto aos
órgãos citados têm sido a juros fixados contratualmente, sem interferência dos juros
preferenciais do mercado internacional que são variáveis periodicamente. Em
relação ao serviço da dívida, esta linha de endividamento representa menor
comprometimento com encargos. A dívida externa junto aos bancos privados
internacionais totaliza, em outrubro de 1982, cerca de Cr$ 69 bilhões que
representam, no total da dívida consolidada mineira, 28,4%.

O PERFIL

O perfil da dívida de Minas, pela posição em outubro deste ano, garante
uma certa tranquilidade para os futuros governantes, desde que a dívida seja
administrada com prudência e competência técnica, desvinculando-se a sua gerência
de intervenções casuísticas para atender necessidades imediatistas do fluxo de
caixa. Da dívida consolidada, 6,2%, vencem em 1982; 12,9% em 1983; 13,2%, em
média, entre 1984/88; e 15% , em média, entre 1989 e 2.000 (Gráfico l.a e l.b).
Dos compromissos assumidos com a dívida externa, 7,9% vencem em 1982; 19,9%,
em 1983; 34%, em média, no período 1984/88. Pelo lado da Dívida Interna, os
compromissos resgatáveis são somente os Contratos, pois a dívida por ORTM tem
mantido giro de 100% em suas reaplicaçôes, tendo apenas como desembolso o
pagamento de juros e correção monetária. Assim, a dívida øor contratos tem peso
insignificante nos compromissos anuais. A dívida por ORTM tem o seguinte perfil
até 1988, em porcentagem total da dívida de cada ano.

ANO	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
%	1,3%	18,61% 19,90% 23,37% 27,93%	9,7%	0,06%



GRAFICO ib

DIVIDA PÜBLICA ESTADUAL CONSOLIDADA
Pos iç3o em 31'I0182
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Fonte DTE /SE F/MG
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A capacidade de pagamento da dívida, medida em termos de 1CM, que é
a principal fonte de receita dos Estados, evoluiu de maneira aceitável nos últimos
anos. De fato, a relação dívida/ICM médio demonstra certa uniformidade no período
73/81. O pico de 10,4 meses, ocorrido em outubro passado, ainda é um dado
provisório; acreditamos que a relação anual deve se situar entre 9 e 10 meses
(Tabela IV). Esperamos que até dezembro este percentual diminua, uma vez que
estamos prevendo sensível elevação no total do 1CM arrecadado. O percentual
poderia ser considerado arriscado caso não fossem os pagamentos escalonados no
tempo, que é o aspecto mais relevante, permitindo maior flexibilidade nas
amortizações, vale dizer, a dívida total de Minas Gerais corresponde apenas a dez
meses de arrecadação média de 1CM e o seu perfil está bem escalonado, não
provocando pressões de curto prazo no fluxo de caixa.

TABELA IV

MINAS GERAIS

RELAÇÃO ENTRE O TOTAL DA DIVIDA E O 1CM MÉDIO

	P E R	ÍO DO	 DIVIDA/ICM'

	

DEZ/ 73
	 9.4

	

74
	 9,3

	

75
	 9,0

	

76
	 9,5

	

77
	 8,0

	

78
	 8,0

	

79
	 10,2

	

80
	 8,5

	

81
	 10,0

	

OUT./82
	 10,4

FONTE: DTE/AE/SEF - MG
Correspondente à Arrecadação Média de três meses; esta relaço equivale ao número de meses

necessários para saldar toda a dívida estadual.

Em termos de Brasil, no período 1977/82,o 1CM cresceu 128,8% em
termos reais, e a dívida, 115,8%. Entretanto, deve-se considerar que, nesta
relação, existe sempre a possibilidade dos Estados com pouca capacidade de
endividamento pressionarem o índice para baixo. Em Minas Gerais, na comparação
entre dívida total e arrecadação do 1CM, este imposto tem crescido sempre acima
da dívida, com exceção apenas de 1982, quando o 1CM cresceu 185,5% e a dívida
elevou-se em 233,9%. A dívida total de Minas Gerais, após apresentar crescimento
real anual negativo em 1980 ( —12,9%) devido talvez à correção monetária e
cambial pré-fixada, voltou a crescer de forma positiva em 1981 (13,9%), e também
positiva em 1982, até outubro (18,5%). (Tabela V e Gráfico II).
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TABELA V

MINAS GERAIS

COMPARAÇÃO ENTRE DIVIDA TOTAL E A ARECADAÇÃO DO 1CM

II"JDICES DE CRESCIMENTO

MÊS/ANO	 DIVIDA TOTAL	 1CM

DEZ/72	 100,0	 100,0
DEZ/73	 80,3	 113,2
DEZ/74	 129,8	 139,6
DEZ/75	 135,7	 158,7
DEZ/76	 157,4	 166,4
DEZ/77	 152,6	 191,3
DEZ/78	 170,7	 218,5
DEZ/79	 199,2	 217,0
DEZ/80	 173,4	 228,2
DEZ/81	 197,5	 215,1
0UT182	 233,9	 185,5

FONTE: DTE/AE/SEF	 BASE 1977 =100
DEFLATOR: IGP/DI -

GRÁFICO II
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70.088.169

99.117.706

98.119.013

88.365.518

7.473.788

43.099.330

13.711.685

419.975.209

44.118.216

39.734.744

22.381.670

11.566.503

39.686.394

24.301.789

18.605.653

200.394.969

190.098.954

190.098.954

114.206.385

328.951.404

120.500.683

99.932.021
47.160.182

67.401.119

32.317.338

810.469.132

O total da dívida dos Estados da Federação em 1981 era da ordem de
Cr$ 955,9 bilhões (último dado disponível de forma consolidada). Destes, 59,6%
correspondem a débitos dos Estados da região Sudeste, 15,4% dos Estados da
região Sul; 19,6% do Nordeste; 4,7% do Centro-Oeste, e o restante 0,7% do Norte.
Quando observamos a posição de Minas em relação aos demais Estados, constatamos
que São Paulo participa com 34,4% do total da dívida de todos os Estados; Rio de
Janeiro, 12,6%, Minas Gerais, com 12,0%; e Rio Grande do Sul, 10,4%. Podemos
observar que este ordenamento é coerente com o fato de que estes Estados são os
maiores arrecadadores de tributos.

TABELA VI
BRASIL

ENDIVIDAMENTO DOS ESTADOS

UNIDADE	DÍVIDA	 DI\/IDA FUNDADA	 TOTAL
FEDERATIVAS FLUTUANTE (A) INTERNA (B) EXTERNA (C) DIVERSOS	A+B+C

MINAS GERAIS	21.152.702

SÃO PAULO	112.744.136

RIO DE JANEIRO	23.177.102

R.G.SUL	28.889.263

PARANÁ	 2.994.189

BAHIA	 3.872.947

PERNAMBUCO	7.448.006

TOTAL	 200.278345

Fonte: Balanços dos Estados e BACEN

Finalmente, antes de passarmos às conclusões sobre o volume da dívida,
a sua composição, a distribuição temporal dos pagamentos e a capacidade de
pagamento do Estado, há três observações que precisam ser feitas. Em primeiro
lugar, os senhores devem ter observado que os números apresentados na minha
exposição não coincidem com outras informações divulgadas nos meios de
comunicação por diferentes fontes. Isto ocorre porque as pessoas se esquecem de
que a nossa dívida é contraída em dólar, em UPC, em ORTN ou em ORTM, e que,
portanto, o seu valor em cruzeiro é atualizado mensalmente pela correção
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monetária ou pela correção cambial para acompanhar o ritmo da inflação. Muitas
vezes tem sido apresentado o crescimento nominal da dívida como indicação da
gravidade do problema quando, na realidade, o que nos interessa é o seu valor
atualizado ou seu valor medido a preços constantes, o qual nos dará o
verdadeiro ônus para os contribuintes de Minas em termos de capacidade impositiva.

GRÁFICO III

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO

ENDIVIDAMENTO TOTAL DOS ESTADOS

FONTE: BC/MF

Em segundo lugar, é importante ressaltar que as nossas informações
estatísticas sobre a dívida total consolidada no incluem as dívidas das estatais de
Minas, nem incluem as dívidas assumidas pelo Tesouro Estadual mas realizadas por
nossas empresas e autarquias. A razão é simples: no caso das estatais, existe um
esquema de financiamento específico que permite o pagamento de suas dívidas
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através de recursos provenientes das tarifas cobradas aos consumidores ou de fundos
repassados pelo Governo Federal a custo zero para o Governo do Estado. Por outro
lado, razões circunstanciais podem levar o Tesouro Estadual a assumir parcela das
dívidas das estatais ou de autarquias; entre estas razões podemos mencionar;
dificuldades conjunturais no mercado de bens e serviços de uma estatal;
contrapartida para subsidiar programas de desenvolvimento social; investimentos
cofinanciados pela iniciativa privada, etc. A posição das dívidas assumidas até 31
de outubro deste ano se encontra na Tala VII; elas são destacadas da dívida
consolidada pelo fato de serem financiadas por cotas normais de capital que so
orçadas para estas empresas ou autarquias, com possíveis sacrifícios de seus
programas futuros de investimentos.

TABELA VII

MINAS GERAIS

	

POSIÇÃO DE DIVIDAS ASSUMIDAS	 Cr$ 10 

	

SALDO DEVEDOR	DISPÊNDIO P11983ENTIDADES	 31.10.82

CEMIG	 11.086	 4.437
CDI	 4.731	 1.750
DER	 31.064	 11.937

TOTAIS	 46.881	 18.124

FONTE: SEF/MG

OBS: 1 -	DER - consideradas as operaçôes já contratadas 	e em vias de contrataço.
2 - Dólar: US$ 1 Cr$ 221,73
3 - Valores: preços de OUTUBRO/82

Em último lugar, tendo que se efetivar um determinado volume de
dívida, conviria analisar se este deve ser contratado em recursos financeiros internos
ou em moeda estrangeira. Na realidade, este assunto tem sido posto para discusso
sob a forma de um falso dilema. Ao nível do Governo Estadual, a decisão entre
uma forma ou outra de endividamento é um problema de conveniência; entre outros
critérios, devemos selecionar aquele tipo de endividamento que esteja disponível a
menores custos financeiros, com maiores prazos de carência e de amortização, e
com maior flexibilidade de rolamento, se necessário, nas datas de vencimento. Os
preconceitos ou as preferências que tivermos em relação às várias modalidades
de endividamento poderão repercutir desfavoravelmente sobre os contribuintes do
Estado dos quais, em última instância, serão retirados os recursos para o pagamento
dos encargos da dívida consolidada.
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Como conclusões preliminares desta exposição, podemos afirmar que:

- Minas Gerais, que detém a terceira maior dívida entre todas as demais
Unidades da Federação, demonstra bom balanceamento entre a dívida externa e a
interna, com pequeno endividamento de curto prazo; a dívida externa, que
representa aproximadamente 33% da dívida total, é de longo prazo, bem negociada, e
tem na sua composição empréstimos contratados junto a órgãos de fomento
internacionais (BID, BIRD), os quais são de elevado retorno econômico-social e não
são tão onerosos quanto os empréstimos normais de mercado;

- A dívida interna do Estado por ORTM, a de maior peso relativo, não
traz maior preocupação: tratam-se de títulos com bom posicionamento no mercado,
que permitem ótima margem de reaplicação dos papéis que vencem (100% nos
últimos anos), e flexibilidade na obtenção de novos recursos, pois não há vinculação
específica a programas, e cada nova emissão a prazos mais longos permite maior
alongamento do perfil;

- A dívida por contrato com recursos internos é, na maioria dos casos,
destinada à execução de programas e projetos de interesse social, como saneamento
básico, habitação, aparelhamento e reaparelhamento no setor de saúde, segurança,
ação social; geralmente, os contratos têm prazos mais longos de pagamento, com
custos financeiros subsidiados;

- A dívida flutuante, considerada de Curto prazo e, por conseguinte,
resgatada no mesmo exercício, representa atualmente 18,5% da dívida
consolidada, não devendo constituir problema para a administração financeira;

- A receita de 1CM, principal fonte de recursos, mede a capacidade de
pagamento do Estado para honrar seus compromissos; nos últimos anos, tem
crescido compativelmente com o aumento da dívida, havendo compensação quanto
à queda ou à elevação da receita em épocas diferenciadas, que permitem ajustar
posições e pagamento futuros.

Não podemos prever se estas condições do processo de endividamento
terão possibilidades de prevalecer a partir de 1983, o qual se antecipa como um dos
anos mais difíceis para a economia brasileira desde a crise de 29. De qualquer forma,
num contexto de crise econômica que se manifesta através da elevação dos custos
financeiros, das dificuldades de captação de recursos internos ou externos e da
redução da base tributável da economia estadual, não há como deixar de redobrar
os cuidados com a administração financeira da dívida e evitar riscos em operações
num ambiente de negócio carregado de incertezas. Sob este aspecto, a divulgação
pelos meios de comunicação de informações alarmistas e incorretas sobre a real
situação financeira do Estado poderá provocar um "efeito bumerangue", ou seja,
como o mercado financeiro é extremamente sensível, o retorno da divulgação
daquelas informações se manisfestará no futuro sob a forma de-dificuldades
de colocação de novos títulos da dívida pública ou sob a forma de elevação dos
custos de captação de recursos internos ou externos necessários para o Estado.
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O PORQUÉ

Como vimos, a situação do endividamento de Minas é perfeitamente
administrável. Alguém poderia somar os compromissos da dívida que estão
vencendo, dividí-los pela receita livre do 1CM prevista para o Estado e chegar à
conclusão de que os encargos totais da dívida deverão representar, na cota-parte
do 1CM destinado ao Tesouro, um valor acima de 20%. Na realidade, não é isto
que ocorre, pois a quase totalidade das obrigações reajustáveis que vencem são
reaplicadas, não envolvendo desembolso para o Tesouro, e o Governo Federal
tem autorizado o Estado a girar 80% da dívida externa que vence a cada ano,
pagando apenas os juros totais e 20% do principal. Contudo, como os custos
financeiros têm se elevado enormemente nos últimos dois anos, a situação ideal
seria reduzir ao máximo o processo de endividamento a fim de não onerar os
contribuintes futuros com os compromissos de uma dívida crescente. Mas será
isto possível ou desejável? A resposta a esta pergunta depende de um melhor
conhecimento das razões que levam os Estados a se endividarem. É o que
passaremos a ver.

Em geral, podemos afirmar que os Estados estão se endividando
crescentemente não porque estejam desencadeando um processo incontrolável
de despesas de custeio e de investimento, mas porque estão submetidos a uma
permanente perda de receitas próprias, o que tem favorecido a expansão de
alternativas não tributárias de financiamento dos gastos públicos através de
diferentes modalidades de operações de crédito, principalmente aquelas que
permitem rápida adequação do fluxo de caixa. Até mesmo os Estados de menor
porte econômico, ainda que amparados financeiramente pela União, estão
sendo obrigados a realizar operações de crédito acima de sua capacidade de
pagamento. Esta proposição de caráter geral, que atribui o endividamento à
insuficiência de receitas tributárias e não à expansão desmensurada dos
dispêndios, não exclui a realidade de muitos Estados que estão muito mal
administrados do ponto de vista financeiro, nem exclui a realidade de quase
todos os Estados que iniciam programas ambiciosos de investimentos sem a
necessária adequação de recursos financeiros.

A tese que defendemos é a de que o centro do problema do
endividamento se localiza na busca de fontes alternativas de receitas, uma vez
que os recursos disponíveis mal permitem que alguns Estados consigam cobrir
sequer suas despesas de custeio. A perda da capacidade de gerar e arrecadar
recursos tributários por parte dos Estados tem conduzido a um maior
envididamento que tende a se perpetuar, dentro ou fora dos orçamentos, como
a maior esperança de se realizar investimentos em alguns Estados ou mesmo para
cobrir despesas de custeio em outros. Este quadro é agravado pela má qualidade
da administração financeira em muitos Estados e também pela ausência de uma
divisão mais nítida da repartição de encargos e de competência entre os
diferentes níveis de governo, o que gera duplicação de esforços, lacunas na
cobertura dos serviços públicos ou semi-públicos e desperdícios financeiros na

17



atuação governamental. Esta disfunção poderá ser ilustrada pelo fato de serem
delegadas novas funções aos Estados, como, por exemplo, o ensino de primeiro
grau englobando o antigo ginasial, sem uma necessária e imprescindível
transferência de recursos.

Como melhor forma de demonstrar o que tem ocorrido com a perda
de receita tributária por parte do Tesouro Estadual, basta examinar a problemática
do 1CM, a principal fonte de recursos fiscais dos Estados. Instrumento, por
princípio, neutro nas transações e, por isso, com alíquotas uniformes e
indiferentes à essencialidade dos bens (não seletivo), limitado não para
reduzir a autonomia dos Estados mas, sim, para impedir o surgimento de
conflitos entre poderes, transformou-se, em pouco tempo, em indiscriminado
fomentador de investimentos industriais, promotor de exportações de bens
industrializados e, até mesmo, de bens primários, além de estabilizador e,
atenuador de pressões inflacionárias e redistribuidor de renda. A
conseqüência inevitável desta manipulação foi reponsável por parcela
significativa da crise financeira dos Estados, que tiveram reduzidas suas fontes
de recursos tributários por força das concessões de isenções, de redução da base
de cálculo, de crédito presumido - enfim, das mais variadas fórmulas de
desonerações impostas na área do 1CM, descaracterizando a original
neutralidade do tributo.

Basicamente, os programas de investimentos até mesmo dos Estados
que, nos últimos anos, apresentaram uma administração financeira austera, têm
sido financiados através de empréstimos internos e externos porque sua receita
tributária é insuficiente para gerar um superávit corrente após o pagamento das
despesas de pessoal, custeio e encargos da dívida. No caso específico de Minas,
temos hoje no Senado Federal, à espera de decisão, autorizações de endividamento
no valor de Cr$ 50 bilhões de cruzeiros para a realização de investimentos de
infra-estrutura econômica e social. Contudo, estima-se entre 30 a 35% de perda da
receita de 1CM do nosso Estado por causa das desonerações mencionadas, o que
representa, neste caso, cerca de Cr$ 60 a Cr$ 70 bilhões neste ano. Conclui-se, pois,
que os Estados estão se endividando para financiar as políticas do Governo Federal
e, que, para retirá-los desta situação paradoxal, é necessário promover com urgência
niudariças no sistema tributário nacional. Não cremos, entretanto, que seja possível
elaborar um projeto abrangente de reforma tributária que possa ser aprovado em
prazo suficiente a fim de que os novos governadores e prefeitos possam dele se
beneficiar, ainda em 1983. As controvérsias doutrinárias e os conflitos de interesse
que emergem em torno de um projeto de reforma tributária tornam sua elaboração
politicamente difícil dentro deste prazo. Acho fundamental, pois, realizar de
imediato um conjunto de reajustes no sistema tributário que possam tirar os
Estados e Municípios da atual crise fiscal a qual, se não sofrer um processo de
reversão, poderá levar a Federação a um período de grande instabilidade política.
E qual o conteúdo deste conjunto de reajustes possíveis no sistema tributário
nacional?
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O objetivo central é aumentar a receita tributária dos Estados e
Municípios; a restrição é não prejudicar os resultados da expansão do comércio
exterior do Brasil nem a política antiinflacionária; o custo social será a elevação
do máximo de 1% da carga tributária líquida, incidindo-a seletivamente sobre os
custos de alguns bens e serviços; a consistência dos objetivos entre os três
níveis do governo será mantida pelo aumento da receita tributária dos Estados e
Municípios, sem prejuízo significativo para os recursos da União, a menos de
elasticidade da demanda. Para isto propomos a recomposição parcial da base
de incidência do 1CM de acordo com o esquema que apresentamos em palestra
no Ciclo de Conferências da ADESG, em julho deste ano, sem deixar de julgar,
contudo, que outras alternativas possam ser até mais adequadas do que as
nossas. A análise do impacto das sugestões propostas terá de ser feita ao nível do
CONFAZ (Conselho de Política Fazendária), para evitar que haja um processo de
reconcentração de receitas em favor dos Estados e regiões de maior índice de
desenvolvimento ou o agravamento de erros e distorções com a perda de receitas
potenciais.

Como disse, o requisito principal e indispensável para uma revisão
emergencial do sistema tributário deverá ser a recomposição parcial da base de
incidência do 1CM. Embora a base tributária do 1CM alcance os setores agrícola,
industrial e comercial, alguns produtos de grande potencial de receita foram
subtraídos dessa base, o que precisa ser revisto e analisado em seus efeitos.
Dentro da mais legítima possibilidade de recomposição parcial da base
tributária do 1CM, merecerá especial destaque em nossas considerações o
tratamento tributário diferenciado que se dá ao cigarro, no qual se evidencia a
subtração de parcelas de receitas imprescindíveis aos enfraquecidos tesouros dos
Estados e Municípios, e ainda, por oportuno, se analisará a conveniência de se
transferirem os combustíveis carburantes líquidos parcialmente para a área de
incidência do imposto estadual. Passo a reproduzir as sugestões que indiquei
na palestra da ADESG.

a) Supressão Seletiva das Desonerações

notório que o 1CM foi desvirtuado em relação à sua concepção
inicial de mero gerador de recursos, perdendo sua preconizada característica de
neutralidade, baseado nos mais variados propósitos de política econômica nacional:
controle do índice de custo de vida; incentivo à indústria de base, à agricultura e
à pecuária; direcionamento industrial; e proteção a grandes investimentos são alguns
exemplos destas motivações. As desonerações do 1CM são defendidas em razão
destes propósitos a que se destinam, como seria o caso de alguns produtos de
primeira necessidade alimentar, os quais, aliás, nunca receberam uma classificação
clara e definitiva no ordenamento jurídico-tributário, permanecendo numa
conceituação precária, feita em 1967, com base nos produtos hortifrutigrangeiros.
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Contudo, observou-se que a mudança do regime tributário de alguns
produtos revelou que a isenção não favorecia, na prática, a manutenção de preços
mais acessíveis. Pelo contrário, a ciranda inflacionária dos preços, principalmente
dos mencionados produtos, guarda muito pouca relação com a imposição de uma
base tributária justa. É difícil estabelecer-se uma correlação nítida e precisa de
influência do 1CM no processo de produção e comercialização. O pressuposto
axiomático de que o 1CM repercute no preço final na exata proporção de sua
incidência é, no entanto, obtusamente míope, em termos econômicos. E não é
justo que a situação financeira dos Estados seja considerada impertinente na adoção
da política econômica do Governo Federal. Porém, uma efetiva ampliação da base
de incidência do 1CM, com a total supressão das desonerações, não seria coerente
com os objetivos da política antiinflacionária e de equilíbrio no balanço de
pagamentos. Daí, propor-se o estabelecimento de um sistema prioritário através do
qual seriam classificados e selecionados alguns produtos a serem alcançados pelo
benefício.

b) Tributação Integral do Cigarro

Uma grande distorção instituída pelo Código Tributário Nacional e
reproduzida pelo Decreto-Lei 406/69 (inciso II, do § 59, do artigo 29) foi a
exclusão da parcela relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados da base
de cálculo do 1CM, quando relacionada com o preço máximo de venda no varejo,
marcado pelo fabricante. Inexiste qualquer argumento lógico, jurídico ou
econômico capaz de recomendar tal tratamento tributário que alcança exclusivamente
o cigarro, justamente o produto menos essencial e, por isso mesmo, mais onerado
pelo IPI, ao contrário do que ocorre em relação a todos os demais produtos. Não
permitir a integração do IPI na base do cálculo do 1CM, neste caso, é retirar dos
Estados uma boa parcela de receita, visto que o imposto federal representa
aproximadamente 65% do preço final de venda, enquanto o imposto estadual
atinge, aproximadamente, apenas 5%. A reivindicação de revisão do tratamento
tributário dispensado ao cigarro, conquanto antiga e de monótona repetição, faz-se
necessária diante da ilogicidade do fato.

c) Tributação de Combustíveis

Previstos como produtos sujeitos á incidência do 1CM na Constituição
de 1967, os combustíveis líquidos foram excluídos da tributação desse imposto
pela Emenda Constitucional nP 1/69. Com  a busca de alternativas na área
energética e a conseqüente criação do Programa Nacional do Álcool
- PROÁLCOOL - acelera-se o crescimento da produção do álcool, resultante em
um fator de ponderável influência na economia regional, em face da utilização de
novas áreas agrícolas, da substituição de culturas e atividades conexas e pela
ampliação e implantação de indústrias novas no setor. Verifica-se, no entanto, que
os Estados não participam proporcionalmente, em termos de receita tributária,
dessa nova e crescente fonte de riqueza, conforme se pode constatar nos seguintes
pontos:
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1 - o álcool não é tributado pelo 1CM que alcança apenas a matéria-prima, ou seja,
a cana-de-açucar, que além de ser um produto primário, de preço controlado por
órgãos do Governo Federal, sofre a incidência do imposto em apenas uma fase;

2 - o álcool etílico, para fins carburantes, foi colocado sob incidência do Imposto
único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - IUCL - (D. L.
1.483/77), não obstante isento até dezembro de 1985 (D. L. 1.690/79), o que
inviabiliza até a receita indireta que os Estados fariam jus por participarem do
produto da arrecadação desse tributo federal;

3 - a despeito do objetivo nacional de reduzir a dependência energética do país,
o PROÁLCOOL traz embutido o fato da substituição de culturas tradicionais e a
realocação de fatores de produção, o que, por si só, indica a necessidade do
estabelecimento de uma compensação para os Estados em termos de receitas
tributárias. É interessante assinalar, sem conotações de argumento principal, que
o Governo Federal adotou uma política de contenção do consumo de combustíveis
via aumento de preço, o que no mínimo compromete a resistência de uma cobrança
de 1CM no setor. É justo que se possibilite, portanto, a incidência do 1CM sobre
combustíveis, especialmente gasolina, óleo diesel e os alcoóis etílico e metílico
carburantes.

d) Participação no IUCL

Embora se trate de uma proposição financeira e não tributária, não
podemos deixar de mencionar os critérios de rateio das quotas do Imposto Único
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos (IUCL), dado o seu caráter
de exercício lesivo de competência tributária praticado pelo governo da União
contra seus Estados e Municípios.

Por imperativo constitucional, o IUCL é distribuído entre a União (60%),
Estados (32%) e Municípios (8%). Em sua concepção original, era um imposto
destinado em sua maior parte aos Estados e Municípios (60%). Visando a gerar
recursos para seus programas, a União inverteu esta proporção da maneira mencionada
no início do parágrafo.

A compensação aos Estados seria dada com a inclusão, no campo de
incidência do 1CM, da venda de lubrificantes e combustíveis ao consumidor final.
O governo, entretanto, adiou o início desta cobrança mas, imediatamente, processou
a redução da participação dos Estados e Municípios no IUCL.

Posteriormente, o governo introduziu as contribuições "para-fiscais",
cobradas por dentro do preço dos combustíveis e lubrificantes, mas por fora da base
de cálculo do IUCL, obviamente diminuindo o produto da arrecadação do imposto
a ser distribuído pelos três níveis da administração.
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Neste sentido, impõe-se claramente o restabelecimento dos índices de
partilha primitivos (60% para Estados e Municípios, e 40% para a União),
acompanhado da recomposição da base de cálculo que vem sendo corroída por
impertinentes contribuições.

ALTERNATIVAS DE CURTO PRAZO
Enquanto não processam estes reajustes no sistema tributário nacional,

não há como fugir de um processo de planejamento para negociação no qual esteja
embutido uma estratégia de endividamento como alternativa de curto prazo para a
economia estadual. Em primeiro lugar, uma explicação sobre o que denominamos
planejamento para negociação; como se sabe, nos últimos quarenta anos, os Estados
foram sendo esvaziados pelo poder central dos instrumentos de política econômica
de que podiam lançar mão. Se compararmos a estrutura de relações
intergovernamentais à época da crise de 29 com a do período atual, buscando
cotejar a situação de poder decisório que as Unidades da Federação tinham naquele
tempo, com a situação de crise que enfrentam em 1982, iremos constatar que, na
crise de 29, o grau de autonomia dos Estados, em matéria de política econômica e
financeira, era tão grande que eles foram capazes de promover uma política
anticíclica de defesa dos níveis de renda e de emprego das suas economias.

Naquela época, o grau de autonomia para manipular instrumentos de
política econômica conferia aos Estados um poder de decisão muito grande. Hoje,
se observarmos quais são os instrumentos de política econômica que podem ser
manipulados pelos governos estaduais, chegaremos à conclusão de que eles são
praticamente nulos. A política salarial, a política cambial, a política monetária,
a política financeira, a política tarifária de serviços públicos, todos esses e os demais
instrumentos de política econômica são controlados pelo Governo Federal. Se se
pretender, hoje, por exemplo, propor uma tarifa diferencial de energia elétrica, com
o objetivo de atrair uma indústria de alumínio para determinada região de Minas
Gerais, serão necessárias uma longa peregrinação e uma demorada negociação junto
às instituições federais. Se desejar uma parcela do 1CM para incentivar a atração
de indústrias para o Estado, será preciso submeter a decisão de uma votação unânime
do Conselho de Secretários da Fazenda. Muitos outros exemplos podem ser citados
para demonstrar que o grau de autonomia dos Estados em matéria de política
econômica e financeira, hoje, é, muito reduzido, quase inexistente.

Em matéria de planejamento, o que está acontecendo com os Estados
é o abandono da experiência clássica, e a sua substituição pela experiência de
planejamento para negociação. O planejamento clássico pressupõe um diagnóstico
da economia do Estado, o estabelecimento de objetivos e sua quantificação em
metas, a seleção dos instrumentos que vão ser usados para atingilas, a montagem de
um sistema de controle e avaliação da implementação do plano. Ora, na medida em
que não se tem o controle dos instrumentos de política econômica, não será
possível estabelecer objetivos e metas independentemente, porque é princípio
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básico do planejamento que se podem estabelecer tantos objetivos quantos são os
instrumentos disponíveis. Se se desejar fixar três objetivos de planejamento -
aumentar a renda per capita, aumentar o nível de emprego, diminuir a
disparidade regional de desenvolvimento é preciso ter, para a sua
viabilização, controle de pelo menos três instrumentos de política econômica.
Sem o domínio desses instrumentos, não se podem fixar objetivos.

Assim, o sistema de planejamento estadual que seguir os passos
de uma experiência clássica cairá no vazio ou ficará na retórica, porque o
Governador e seus Secretários quando procurarem os botões que devem
apertar para chegar a determinado objetivo, sentirão que eles não estarão
disponíveis para serem acionados. O que estão fazendo os Estados? Promovem
o planejamento para negociação. Procuram saber quais são os recursos existentes
na área federal, quais são os limites de financiamento, quais são os programas
prioritários, quais são os fundos e as condições de acesso a eles. Passam, pois, a
adotar um planejamento adaptativo, através do qual elaboram programas e
projetos para negociar e captar recursos junto aos organismos federais e
internacionais.

Como resultado do planejamento para negociação, os Estados estão
sob forte dependência do planejamento nacional e executando basicamente
projetos cujas prioridades são definidas numa escala nacional. Evidentemente, é
normal que isso ocorra - prioridades nacionais têm que prevalecer sobre
prioridades regionais ou locais - mas o equilíbrio entre prioridades não está
ocorrendo. Devido aos mecanismos tributários e á concentração de poder decisório,
os Estados não dispõem de recursos para resolver os problemas estaduais de
interesse estadual, o que gera grave disfunção no processo de planejamento. A
mudança neste estilo de planejamento envolve profundas alterações na estrutura
de poder político do País, o que nos leva a recomendar que, até que ocorram
transformações institucionais que restabeleçam um processo de descentralização
do poder decisório, se mantenha uma dinâmica atuação em termos de negociar
fundos, programas e projetos de interesse para a economia estadual sob pena de se
verem aprofundados os rebatimentos da recessão nacional sobre o nosso Estado.

Combinando a idéia de que, no atual sistema de relações
intergovernamentais, a economia estadual é um subsistema dependente da
economia nacional, com a percepção do agravamento da crise fiscal dentro do
sistema tributário vigente, não há como deixarmos de caminhar para uma
estratégia de endividamento como alternativa incômoda mas necessária para
viabilizar, simultaneamente, a exploração das potencialidades econômicas do
Estado e uma política de emprego, núcleo central de um processo de
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desenvolvimento social. Infelizmente, no curto prazo, a área das soluções
factíveis que dispomos para atuar é extremamente limitada: a nossa escolha
não é tanto entre endividar ou não endividar mas entre diferentes estratégias
de envidamento, pelos menos até que, através de uma intensa mobilização
política, ocorram reajustes no sistema tributário nacional que possam
beneficiar os Estados e os Municípios com a expansão de suas receitas
tributárias.
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