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CÂMARA, Leonor Moreira: Análise das Relações Intergovernamentais no

Contexto do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA: um estudo dos

condicionantes do relacionamento entre as instâncias estadual e municipal de

governo. São Paulo, EAESP/FGV, 1998. 163p. (Tese de Doutorado apresentada

do Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV. Área de Concentração:

Organização, Recursos Humanos e Planejamento).

Resumo: O trabalho se refere a análise dos condicionantes institucionais da

prática atual da principal referência normativa da política ambiental nacional, o

SISNAMA. O Sistema é analisado da perspectiva histórica e conceitual. A partir

de um estudo de caso, o trabalho aponta as potencialidades inerentes ao ato de

se repensar a norma a partir da experiência concreta.

Palavras - Chave: Política Ambiental - Política Nacional do Meio Ambiente -

Decreto-Lei 200/67 - Federalismo Cooperativo.
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INTRODUÇÃO

Este não é um trabalho pretencioso, nem se pretende aqui esgotar o

assunto abordado. Pelo contrário, pretende-se abordar uma das facetas da

Política Nacional de Meio Ambiente que tem sido muito pouco abordada nas

discussões relativas às interrelações meio ambiente e a sociedade, mas entende-

se ser de suma importância para o planejamento, porque se refere à principal

referência normativa da ação do Estado na matéria, qual seja, o Sistema Nacional

do Meio Ambiente - SISNAMA.

Em linhas gerais, este trabalho se propõe a analisar a aplicação de

um modelo institucionalizado de relacionamento intergovernamental, preconizado

pelo SISNAMA no início da década de 1970, à luz de uma experiência concreta e

atual. Neste sentido, se propõe a levantar alguns elementos considerados

fundamentais na definição do referido modelo com vistas à identificação de

subsídios à análise, como também seus principais marcos históricos, legais e

conceituais.

Algumas discussões surgem para contextualizar a análise proposta,

como é o caso da centralização política / administrativa característica

predominante no momento em que o Sistema foi elaborado, o modelo de

federalismo presente na Constituição de 1988 e da descentralização enquanto

processo portador de relatividade histórica, sem as quais a análise ficaria carente

de elementos para o entendimento de sua atualidade, de seus condicionantes

históricos e de suas potencialidades futuras.

Este trabalho se propõe a uma reflexão sobre o exercício da

aplicação do SISNAMA na atualidade, tendo como ponto de chegada sua

problematização. Para tanto parte de uma abordagem temporal que considera
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dois momentos distintos da ação do Estado enquanto elementos preponderante

na identificação de seus condicionantes e potencial transformador. Decorre desta

visão-abordagem a estruturação dos capítulos assim definida:

No primeiro capítulo é definido o objeto de trabalho, a partir de uma

contextualização da política ambiental na esfera da ação do Estado e como este

ao longo do tempo a assimilou como campo específico de sua ação e o papel

que os movimentos sociais ambientalistas tiveram neste processo. Esta

contextualização é também abordada da perspectiva do modelo de

desenvolvimento e do regime político que, pelo menos até recentemente,

condicionaram o estilo de formular e implementar políticas ambientais, em

contraponto com os dias atuais, caracterizados pelo repensar o papel do Estado

na economia e nas relações com a sociedade. Ainda neste capítulo, é justificada

a opção metodológica pelo estudo de caso.

No segundo capítulo são discutidos os pressupostos conceituais e

conjunturais que definirão o contexto geral no qual se realiza o objeto de trabalho,

qual seja, as relações intergovernamentais no âmbito do SISNAMA. Por esta

razão, a discussão do modelo de federalismo contido na Constituição de 1988 e

da conseqüente problemática da distribuição de competências nela elencada, é

passo necessário.

o passo seguinte e que compõe o conteúdo do capítulo três, foi

identificar as principais referências normativas e conceituais do modelo sistêmico

de articulação intergovernamental, contidas no SISNAMA. Como sua principal

referência normativa / conceitual é o decreto-lei 200/67, procurou-se, ao mesmo

tempo em que se procurou contextualizá-Io no âmbito de uma proposta específica

de planejamento, resgatar sua relevãncia histórica e atual, em especifico no que

concerne a concepção de relação intergovernamental de que é portador.
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o quarto capítulo, ainda discutindo o decreto-lei 200/67, identifica as

principais concepções teóricas nele dominantes, dando-se ênfase ao conceito de

descentralização. Este passo é necessário vez que, na seqüencia, é abordado um

processo de discussão no qual a proposta de articulação intergovernamental

sistêmica, contida no SISNAMA, foi discutida e aprovada.

No capítulo empírico-descritivo, capítulo cinco, pretende-se

demonstrar um caso do SISNAMA na prática, relatando um processo de

construção de relacionamento intergovernamental, à luz dos condicionantes,

históricos e institucionais abordados nos capítulos anteriores.

o conteúdo do capítulo final, por sua vez, subsidiado pelas

abordagens anteriores, tem como propósito proceder uma avaliação qualitativa

concernente as concretas condições de realização do modelo de relacionamento

intergovernamental para, em seguida, destacar variáveis consideradas

estratégicas para o estabelecimento de um debate que tenha por objetivo a

problematização e a politização da questão da interação intergovernamental para

o setor ambiental na esfera de ação governamental.
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CAPíTULO 1

1- Definindo o objeto de estudo

A forma como este trabalho está organizado e a abrangência de seu

objeto pressupõe que o mesmo tenha início a partir do esclarecimento

concernente ao que se entende por meio ambiente. Por uma questão de método,

não se buscou na teoria mas sim na forma como a sociedade em geral tem

expressado sua visão e como a mesma tem sido transformada ao longo dos anos.

Para tanto, buscou-se nas concepções que têm orientado a atuação dos

movimentos sociais 1, a partir do período conhecido como transição democrática,

onde se verifica um processo de mudança paulatina de regime político de

características autoritárias em direção à democracia, com o enfraquecimento do

primeiro em direção ao fortalecimento do último.

o motivo principal desta opção advém do fato de que este trabalho,

como ficará evidente no desenvolver do texto, está pautado numa concepção que

considera o Estado enquanto um locus de disputas que expressa a correlação de

forças presentes na sociedade. Correlação que se expressa tanto no

atendimento de demandas quanto na própria concepção adotada na ação estatal

concernente a determinado problema, campo de atuação ou perspectiva e

abrangência da própria ação. Assim, formas institucionais do Estado, expressam

1 Viola, Eduardo. O movimento ecológico no Brasil (1974-1986): do ambientalismo à ecologia política in
Pádua, José A. (org) Ecologia & Política. Mimeo, pg. 63-109; Viola, Eduardo. A degradação socioambiental e
a emergência dos movimentos ecológicos na América Latina. Boletim de Ciências Sociais, Florianópolis,
(48): 1-31, 1988; Viola, Eduardo, e Leis, H. A desordem global da biosfera e a nova ordem internacional: o
papel organizador do ecologismo in Ciências Sociais Hoje, São Paulo, ed. Vértice, 1990. pg. 156-169.
Mine, Carlos. Como fazer movimento ecológico e defender a natureza e as liberdades. Petrópolis, ed. Vozes,
1985; Pádua, José Augusto (org). Ecologia e política no Brasil. Rio dejanerio, ed.Espaço e tempo/IUPERJ,
1987 e do mesmo autor O nascimento da política verde no Brasil: fatores exógenos e endógenos. In Leis,
H.R.(org) Ecologia e política mundial. Ed. Vozes, Rio de Janeiro, 1991, p.135-161.
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a organização dos atores e a dinamicidade das relações no tempo como também

perspectivas de entendimento da problemática objeto de atuação. Diz respeito

também à uma situação concreta, onde evidenciam-se posturas conceituais

engendradas no regime que se extinguiu, ao mesmo tempo, que novas demandas

sobre a abrangência e o papel do Estado são colocadas pela sociedade. Como o

objeto do trabalho, que será definido mais adiante, diz respeito diretamente ao

âmbito de ação do Estado, mais precisamente aos fundamentos de sua dinâmica

de planejamento, a concepção de meio ambiente tal como os movimentos sociais

a define, será realizada apenas com o intuito de subsidiá-Ia.

Segundo periodização definida por Sallum (1994) a transição é um

processo que tem início em 1973, com a definição do nome do Gal. Geisel para a

sucessão do Gal. Médice e que se estende até o início dos anos 90, com a eleição

direta para Presidente da República. Este período, pleno de transformações na

esfera político institucional, representada pela mudança de regime político, abarca

também, segundo Sallurrr' , mudanças nas relações entre o poder político, na

estrutura social e na economia. Estas mudanças transcorrem num processo mais

amplo de transformações econômicas de escala mundial que lhe imprime ritmo e

conteúdo.

A emergência de novos atores na cena política 3 e,

consequentemente, transformações na relação entre Estado e sociedade,

ocorridos durante o início do período da transição democrática, criaram espaços

para atuação política. É neste momento, no fim do regime militar, que os

movimentos ecológicos ganharam e, desde então, continuam a ganhar influência

no debate sobre o futuro da sociedade brasileira".

2 Sallum Júnior, Brasílio. Transição política e crise do Estado. São Paulo, Revista Lua Nova, (32): 133-167,
1994.
3 Souza, Maria C. Campello. A Nova República Brasileira: sob a espada de Dâmocles in Stephan. A. (org).
Democratizando o Brasil. São Paulo, Ed. Paz e Terra, 1988.
4 Viola, E. O movimento ecológico no Brasil (1974-1986): do ambientalismo à ecopolítica. p.90.
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A década de 1970 foi especialmente importante, porque é o

momento em que os movimentos ambientalistas se estruturam". Não se trata

mais de ações de caráter exclusivistas e isoladas, como ocorreu no período

heróico, nos anos 50 e 60, quando era amadora e carente de direcionamento.

Nesta década, impactados sobretudo pelas discussões da Conferencia de

Estocolmo, em 1972, pelo movimentos ecológicos europeus, como também pelo

constatação do altíssimo grau de devastação ambiental promovida pelo

desenvolvimentismo, ganharam ímpeto as ações que primavam sobretudo pela

denúncia e pela conscientização pública da degradação ambiental. Cabe

considerar também que os referidos movimentos se estruturaram no mesmo

momento da agência federal de meio ambiente, a Secretaria Especial do Meio

Ambiente - SEMA6 e que sua agenda possuía o mesmo recorte de abordagem

dos problemas ambientais, qual seja, a poluição ambiental e, mais

especificamente, a poluição urbana-industrial.

Até meados da década seguinte, década de 80, a atuação baseada

na denúncia, preponderou. Contudo, da pequena abrangência espacial, passou a

ter carater regional. Da segunda metade da década em diante, foi dado um salto

qualitativo que impingiu ao ambientalismo uma perspectiva multissetorial. Da

denúncia, as organizações ambientalistas, já mais profissionalizadas, passaram a

buscar alternativas para conservação e recuperação ambiental de áreas degradas,

a expressar preocupações quanto às questões da descentralização, da justiça

social e da qualidade de vida. Assim pode-se considerar que, com o conteúdo

adquirido, a questão ambiental passou, como afirma Pádua, lia fazer parte de um

processo mais amplo de renovação política, pois, dentro da questão se insere um

enfrentamento mais substantivo do problema ecológico em suas relações com as

questões social e democrática"?

5 A respeito das origens do movimento ambientalista no Brasil, suas transformações qualitativas e relações
com as agências estatais ver: Viola, E. A problemática ambiental no Brasil: da proteção ambiental ao
desenvolvimento sustentável. Trabalho apresentado no 'Workshop Conceitos, Políticas e Práticas de
Desenvolvimento Sustentável'FEAIUSP, outubro de 1991.
6 Criada pelo Decreto n° 73.030 de 30 de outubro de 1973.
7 Pádua, José Augusto. O nascimento da política verde no Brasil: fatores exógenos e endógenos, in Leis, H.R.
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Com a consolidação da agenda, passaram também a ter maior

capacidade de influenciar as agências estatais de meio ambiente e o leqislativo".

A título de exemplo da capacidade de influência do ambientalismo no legislativo,

destaca-se sua atuação no sentido de apoiar candidatos com plataformas

eleitorais consideradas ecológicas nas eleições de 1982, como também pelo seu

empenho em consolidar um Bloco Parlamentar que durante a constituinte, teve um

importante papel articulador, resultando no fortalecimento da problemática entre

os congressistas constituintes e consequentemente, a inserção de grande número

de artigos dedicados à problemática do meio ambiente e da qualidade de vida na

Constituição de 1988.

Posteriormente à abordagem da complexidade e da democracia, a

problemática do desenvolvimento passou a ser parte importante da agenda dos

movimentos ambientalistas, extrapolando-o, passando a ser considerada de uma

forma mais holística e relacionada à cidadania. A questão ambiental e o

desenvolvimento econômico agora são vistas enquanto uma só problemática. O

que se discute é, como Viola coloca, que tipo de desenvolvimento sustentável se

deseja. Esta questão é de fundámental importância, pois é a partir dela que as

novas estratégicas de desenvolvimento do país serão formuladas como também é

a partir dela que se discute, qual o papel e a abrangência da ação do Estado na

relação com o mercado e com a sociedade.

Na década de 90 consolida-se o debate do desenvolvimento com

sustentabilidade. O debate tem sido confuso e carente de maiores especificações

quanto ao que se entende por desenvolvimento sustentável. Feldmann e Baroni"

discutem as ambiguidades do conceito e destacam alguns dos princípios para

(org). Ecologia e política mundial. Ed. Vozes, Rio de Janerio, 1991, pg. 153.
8 Viola, E. A problemática ambiental no Brasil. pg 8.
9 Feldman, Fabio e Bernardo, Maristela, Desenvolvimento sustentável no Brasil (as pedras no caminho do
possível). Planejamento e Políticas Públicas - rPEA - (11): 143-165, Brasília, julho/dez. 1994; Baroni,
Margareth. Ambiguidades e deficiências do conceito de desenvolvimento sustentável. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, 32(2):14-24, abr./jun. 1992.
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além dos modismos. Segundos esses autores, a principal questão que se coloca

quanto ao uso do termo desenvolvimento sustentável deve ser a busca de um

conteúdo que o qualifique enquanto novo paradigma de desenvolvimento. Para

tanto é necessário um concepção qualitativa, construída num processo de

discussão ampla e democrática do que vem a ser sustentabilidade, como deverá

ser alcançada e para quem. Para Feldmann10, o aprofundamento dos debates

nos movimentos sociais, a partir deste patamar deverá levar à consolidação de

uma nova fase do movimento ambientalista, caracterizada pelo aprofundamento

dos debates sobre os rumos do desenvolvimento na direção de um

desenvolvimento equilibrado social e ambientalmente.

Se da perspectiva dos movimentos ambientalistas a questão do

desenvolvimento em associação ao meio ambiente é recente, o mesmo não é

possível afirmar em relação ao Estado que há longa data vem legislando em

matéria de conservação ambiental e associando-a à questão do desenvolvimento.

Todavia, de uma perspectiva conceitual de desenvolvimento qualitativamente

distinta.

Após a Revolução de 1930, quando foi engendrado o processo que

resultou na definição do modelo de desenvolvimento que perduraria até meados

da década de 70, verifica-se, nas ações do Estado, o predomínio, de uma postura

conservacionista. Nesta época surgiram as primeiras legislações relativas às

áreas de conservação, o Código das Águas, em 1934, e o Código de Mineração,

de 1940, que racionalizaram o uso e exploração dos recursos naturais e

regulamentaram as atividades extrativas. Verifica-se, também, que desde 1937

vêm sendo promulgados uma série de decretos relativos a criação de áreas de

conservação ambiental". Esta preocupação conservacionista, no âmbito do

estabelecimento de um processo de desenvolvimento pautado na industrialização,

10 Feldmann,F. opus cu pg 155
II áreas de preservação permanente, áreas de preservação ambiental, áreas de relevante interesse ecológico,
estações ecológicas, parques nacionais, reservas ecológicas, reservas biológicas, reservas extrativistas,
reservas particulares.
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advém do fato de que os recurso naturais seriam, a partir de então, mais e mais

requisitados para a alimentação da economia

Na década de 60 tem-se novo marco, ainda dentro da mesma ótica

desenvolvimentista. Além da conservação dos recursos naturais, passou-se,

também, a legislar sobre o fomento. Mas o fato mais relevante desta década é

que nela e a partir dela passou-se a combater os efeitos ambientais das atividades

industriais: a poluição. Ainda nesta década surgiram as leis e decretos-leis, que

instituíram, entre outros, a Política Nacional de Energia Nuclear, em 1962, o

Código Florestal, em 1965, e leis que institucionalizaram o crédito rural e que

dispõem sobre incentivos concedidos a empreendimento agrícolas. Em 1967 tem-

se a lei de proteção à fauna e, no mesmo ano, a Política Nacional de Saneamento

e os Códigos de Pesca e de Mineração, este último revisto. É deste ano, também,

a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF.

A década de 70 inaugura, ainda dentro da postura anterior de ação

do Estado em meio ambiente, uma fase de controle da poluição. Nesta década

destacam-se, os decretos-lei que dispõem sobre o controle da poluição provocada

por atividades industriais e, dentre esses, o que em 73 institui a SEMA e o que

em 75 estabelece penalidades aplicáveis às indústrias poluidoras. Destacam-se,

também, as leis que dispõem sobre, poluição por derramamento de óleo e sobre a

responsabilidade civil por danos nucleares, em 1977, e uma série de decretos que

dispõem sobre a criação de unidades de conservação e sobre fiscalização

sanitária 12. Nesta década de 70 a legislação não foi o único recurso utilizado pelo .

governo federal para atuar em matéria de meio ambiente. Medidas afetas ao

planejamento governamental também foram previstas.

Em 1970, o plano "Metas e Bases para a Ação do Governo" já dava à

questão da poluição prioridade nacional e juntamente com o "Programa de

Financiamento para o Saneamento" compunham a prioridade do governo para o

12 Senado Federal. Legislação de Meio Ambiente: atos internacionais e normas federais, Brasília, Senado
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período de 1970 a 1973. As medidas constantes destes Planos foram

incorporadas no I PND - Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974). Por

sua vez, o 11 PND (1975-1979) refere-se ao problema da poluição de maneira mais

aprofundada, destacando, inclusive a importância do desenvolvimento de

tecnologias voltadas para a redução e prevenção da poluição. Este Plano

expressa também preocupações quanto ao impacto da infra-estrutura econômica

nos recursos naturais e dedica uma série de programas à preservação de áreas

naturais representativas dos ecossistemas.

Destacou-se acima apenas as normas consideradas mais

importantes desde que se iniciou a prática de legislar sobre meio ambiente, com o

intuito de visualizar sua abrangência conceitual e temporal. O início de uma

preocupação com a gestão ambiental já estava sendo colocada a partir de

iniciativas quanto à sistematização do universo de normas existentes. Segundo

um levantamento realizado em 1972, naquele mesmo ano constatou-se a

existência de mais de 200 normas legais, nas quais enquadram-se as acima

destacadas e que confirmam a abrangência, também já destacada. Esta profusão

de normas, ao contrário do que se poderia esperar, em vez de demonstrar a

capacidade normativa efetiva do Estado, demonstrava, ao contrário uma enorme

incapacidade de sistematização, atualização e de aplicação. Muitas das normas

estavam obsoletas, outras eram inaplicáveis por falta de mecanismos e recursos

para sua oparacíonaíízação'".

A mesma profusão pode ser observada quando se trata de órgãos

competentes para atuar em matéria de meio ambiente. Verifica-se que, à época da

criação da SEMA, em 1973, a existência de um grande número de órgãos federais

atuando nas mesmas funções. Outro levantamento realizado, no setor ambiental

federal, constatou, em 1972, a existência de organismos públicos envolvidos direta

ou indiretamente em assuntos ambientais, em pelo menos 9 Ministérios 14. A

Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1996. 2vs.
!3 Sema. Programação Plurianual- 1979 a 1985. Brasília, 1979.
14 Monteiro, C.A.F. A questão ambiental no Brasil. Edusp, 1981.
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estrutura formal vigente era segmentada e setorial. Conflitos de objetivos e

diretrizes eram uma realidade. O problema era potencializado quando se

considerava, também, os governos estaduais e municipais 15. Estava em processo

a estruturação da idéia de uma política ambiental com comando único.

Malgrado existisse grande volume de legislação ambiental (leis,

decretos-leis, regulamentos, resoluções etc) e de órgãos federais atuando em

meio ambiente, verifica-se que a efetiva conciliação da norma legal entre

preservação do meio ambiente e crescimento econômico - que desde a década de

30 nortearia a ação do estado - não acontecia. Mais ainda, a produção da

legislação caracterizava-se pela parcialidade, fato que denuncia como que o

problema da poluição ambiental era enfrentado e que, consequentemente, foi

também impingida à administração do Estado. A abrangência da ação limitada à

conservação e à ações pontuais relacionadas a poluição ambiental, não eram

mais tidas como suficientes.

Na busca de um salto qualitativo na gestão ambiental e com a

intenção de estabelecer um conjunto unificado de diretrizes administrativas,

financeiras e legais, destinadas a orientar a ação da União, dos Estados e dos

Municípios, foi proposta a institucionalização de uma Política Nacional do Meio

Ambiente. "Torna-se necessária a existência de um conjunto de órgão, com

funções diferenciadas e integradas capazes de transformar eficiente e eficazmente

recursos em resultados ..16.

Assim, em 1981, diferentemente do que até então vinha sendo feito

em matéria de legislação e de organização administrativa, foi promulgada a lei

6938/81 que define a Política Nacional do Meio Ambiente. A lei possui dois

marcos importantes, primeiro procura conciliar, explicitando, pela primeira vez, a

questão do desenvolvimento econômico, com a da preservação ambiental,

IS Minter. Secretaria Geral. Secretaria de Organização e Sistemas. Modernização Administrativa e Meio
Ambiente. Brasília, 1975. pg.245
16 idem pg. 245/7.
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expressando uma estratégia de compatibilização entre eles. Em segundo lugar,

também, pela primeira vez, instituiu-se uma estrutura de planejamento e de

coordenação, formulação, execução e controle da política ambiental, o Sistema

Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA.

Procurou-se conferir ao setor ambiental da esfera de ação do Estado,

um conjunto de objetivos e a necessária organização das atividades de governo

para sua consecução, ou seja, fortalecer o planejamento e a organização.

"Procurava-se a compatibilização de objetivos e atividades dos órgãos federais

diretamente envolvidos, e a articulação dos mesmos com numerosos outros

órgãos do mesmo nível de governo, notadamente os responsáveis pela

institucionalização das políticas de industrialização e desenvolvimento urbano; em

segundo lugar, as mesmas compatibilizações e articulações aos níveis dos

governos das unidades federadas e municípios, e a articulação entre os três níveis

de governo e; finalmente, e não menos importante, o problema de aprimoramento

de procedimentos de planejamento e organização, nos três níveis

governamentais" 17.

A exposição de motivos da lei 6938/8118 esclarece muito a respeito

da razão de ser da Política Nacional do Meio Ambiente. Diz ela, seguindo a

Constituição de então - a de 1967 - com base no art. 8° item XVIII, alíneas c, h, e i,

que a proteção ambiental é matéria de competência da União, não excluída,

contudo, a competência dos Estados para legislar supletivamente. Assim, a partir

da data de sua promulgação toda e qualquer política ambiental deveria considerar

os principios, as diretrizes, os conceitos e os instrumentos elencados na lei

6938/81.

Desta forma, estavam garantidos através dos princípios, a conduta, o
que inclui também as formas de organização, a ser seguida em qualquer matéria

17 Memória Institucional da SEMA. Mimeo, snt. Pg. 11.
18 Exposição de motivos n? 51 de 12 de maio de 1980. In SEMA. A atuação da Secretaria Especial do Meio
Ambiente. Brasília, 1980. 127p.
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ambiental, e, através de suas diretrizes, estavam estabelecidos seus objetivos.

Pode-se considerar então que se trata de uma verdadeira lei de diretrizes para o

setor ambiental. Quanto ao sistema, a partir de sua constituição ficou determinado

que a ação federal seria normativa e coordenadora, cabendo, aos Estados,

Municípios, Territórios e Distrito Federal, tarefas executiva. Caberia inclusive à
União a ação executiva se as demais esferas de governo não fossem capazes de

executá-Ias e como também caberia à ela a interpretação disto.

o sistema que constitui o SISNAMA é uma estrutura formal,

hierárquica, piramidal e funcional, constante do artigo 6° da lei 6938/81, onde cada

um de seus componentes cumpre o papel de garantir que a Política Nacional do

Meio Ambiente seja executada. O modelo apresenta a seguinte configuração:

Artigo 6° - os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, bem como pelas fundações instituídas pelo Poder público
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o SISNAMA,
assim estruturado:

I - Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a função de
assistir ao Presidente da República na formulação das diretrizes da
Política Nacional do Meio Ambiente;

/I - Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) do Ministério do
Interior, à qual cabe promover, disciplinar e avaliar a implementação da
Política Nacional;

111-Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública
Federal, direta ou indireta, bem como fundações instituídas pelo
Poder Público, cujas atividades estejam, total ou parcialmente,
associadas às de preserveçêo da qualidade ambiental ou de
discip/inamento do uso de recursos ambientais;

IV - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução
de programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis de
degradarem a qualidade ambiental;

V - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas áreas de jurisdição;

§1° - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição,
elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio
ambiente, observedos os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

12



§2° - Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também
poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§3° - Os Órgãos Central, Setoriais, Seccionais e Locais mencionados neste artigo
deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando
solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§4° - De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma
Fundação de apoio técnico e científico às atividades da SEMA.

o modelo, esquematizado a seguir, representa a expressão gráfica

das linhas de hierarquia funcional e de comunicação, tal como consta da estrutura

acima descrita.
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Desde que foi instituída a lei 6938/81 até hoje, o SISNAMA

sofreu algumas alterações. A partir da estrutura acima descrita, destaca-se

a seguir versão modificada que está em vigência, a partir da edição da Lei n°

8.028, em 12 de abril de 1990:

Artigo 6° - os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, bem como pelas fundações instituídas pelo Poder
público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão
o SISNAMA, assim estruturado:

I - Órgão Superior: o Conselho de Governo com a finalidade de 'essessorer o
Presidente da República na formulação da Política Nacional e
nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os
recursos ambientais.

li - Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar,
estudar e propor ao Conselho de Governo
diretrizes de políticas governamentais para o
meio ambiente e os recursos naturais e
deliberar, no âmbito de sua competência,
sobre normas e padrões compatíveis com o
meio ambiente ecologicamente equilibrado e
essencial à sadia qualidade de vida.

111- Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República
com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar
como órgão federal, a política nacional e as diretrizes
governamentais fixadas para o meio ambiente.

IV - Órgão Executor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, com a finalidade de execuier e fazer executar,
como órgão federal, a política e as diretrizes governamentais
fixadas para o meio ambiente.

V - Órgãos Seccioneis': os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela
execução de programas, projetos e pelo controle e
fiscalização de atividades capazes de provocar degradação
ambiental.

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle
e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições ..

§1° - Os Estados, nas esferas de suas competências e nas áreas de sua jurisdição,
elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o
meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

§2° - Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais,
também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

I Lei n° 7.804 de 18 de julho de 1989.
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§3° - Os Órgãos Central, Setoriais (Se), Seccionais e Locais mencionados neste
artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação,
quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§4° - De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar
uma Fundação de apoio técnico e científico às atividades do IBAMA2

.

Verifica-se, malgrado algumas alterações, como a inserção de

um novo nível hierárquico, a alteração de algumas funções, como também a

alteração do órgão ambiental mencionado no parágrafo 4 o, que a expressão

do conteúdo da proposta contida na primeira versão da lei 6938/81, reproduz.

fielmente a primeira versão institucionalizada do modelo. A observação

comparativa da estrutura do sistema em dois momentos, primeiro quando da

promulgação em 1981, e, posteriormente após transcorrer a década de 80,

subsidia a constatação da manutenção das características da primeira

versão do sistema. São elas hierárquicas e funcionais, com a fixação de

fronteiras rígidas, existência de um órgão central e expressam uma divisão

do trabalho altamente segmentada e com vinculação com a Presidência da

República. Além de expressar uma visão de organização característica da

sociedade industrial e do planejamento normativo é também portadora do

'princípio administrativo clássico da posição das funções do estado-maior

nas estruturas governamentais,3.

Neste tipo de planejamento, baseado na ação resultante das

leis da economia, tido enquanto instrumento para a aceleração do

crescimento econômico, considera-se a prevalência da polaridade entre o

sujeito observador, o Estado que planeja e, do sujeito observado, o sistema,

que é supostamente controlável. Tem-se de um lado uma ação instrumental

sobre o objeto e, por outro, uma ação comportamental ante a primeira. O

observador existe enquanto independente do objeto observado. Trata-se de

um sistema de comportamentos pré-definidos, na busca harmônica do dever

ser definida pelo sujeito que planeja e onde não existe ação interativa entre

2 idem
3 Jácome, José Maria. O planejamento administrativo paras o desenvolvimento econimico e social na
América Latina. Revista de Administração Públíca.d/ôê, pg.28.
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sujeito e objeto". Nesta relação ocorre o descolamento da ação em relação

à realidade e consequentemente, as incertezas que são inerentes às

relações sociais tem sua existência em toda sua complexidade, negada.

A instrumentalidade reinante expressa-se desde a fase anterior

ao plano até sua finalização. A partir da realização de um único diagnóstico,

buscam-se leis gerais que expliquem a realidade, que é - por sua vez -

representada a partir de relações sistêmicas de causa e efeito. Seu

desenho é um dever ser num contexto possível de leis e sua realização

destaca-se enquanto seqüência linear, por etapas e direcionada.

No planejamento normativo ocorre uma nítida divisão entre

abrangências dos planos, que no nível central tende a ser global,

desmembrando-se em planos setoriais à medida em que as idéias vão se

transformando em projetos e ações definidas. Os planos, os projetos etc,

apresentam final previsível. Sua expressão organizacional é o modus

op eran di, cujo objetivo é o ajuste da organização, fixando os caminhos da

ação e os procedimentos operacionais deles decorrentes, em prol da

consecução dos objetivos últimos definidos pelo planejamento de qoverno".

A partir de uma abordagem metodológica, dita científica e

neutra, o modus operandi define os caminhos, os meios, e os recursos

necessários à ação, e a própria ação. Estes aspectos definem a amplitude

do campo de atuação e também limitam os procedimentos para sua

realização ao mesmo tempo em que os generaliza. É inerente ao modus

operandi, portanto, o entendimento de que é uma solução técnica, cuja

racionalidade está vinculada à consecução dos objetivos maiores do

planejamento do qual é instrumento.

4 Matus, Carlos. Política, planejamento & governo. 2'ed. Brasília, IPEA, 1996. Estas observações
compõem os postulados do planejamento normativo que Matus identifica na passagem da obra
dedicada à epistemologia do planjeamento. pg 65/66
5 Reyes, Alvaro Rodrigues. Administración pública y desarollo económico. Tesis Resendiz, México,
1963. Pg.29 citado por Jácome, José Maria. O planejamento administrativo para o desenvolvimento
econômico da América Latina, Revista de Administração Pública. 4/68 pg. 20
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A separação no tempo e permanência conceitual da proposta

de articulação sistêmica para a Política Nacional do Meio Ambiente,

proporciona um ambiente propício à problematização do sistema enquanto

principal referência de articulação intergovernamental, como consta nos

capítulos 3, 4 e 5 deste trabalho. Isto porque o modelo é portador e

reprodutor de uma concepção de planejamento e gestão situada

historicamente. A questão que se coloca é referente à temporalidade: como

considerar no tempo a permanência de uma política ambiental voltada para

a interação intergovernamental engendrada numa realidade historicamente

determinada e qualitativamente distinta?

Dentre a ampla gama de abordagens possíveis para uma

análise do SISNAMA, destaca-se a que expressa a distância do conceito da

realidade. A principal característica a considerar é a hierarquização da

autoridade que permeia as relações entre instâncias governamentais e a

partir da qual estabelece-se uma linha de comunicação e interação entre as

mesmas. A relação intergovernamental é - então - considerada uma das

perspectivas possíveis de análise do modelo de integração de subordinação

que perpassam as relações. Por se tratar de processos políticos, insere-se

na problemática das políticas públicas.

A literatura a respeito do conceito de política pública já superou

a fase de tentar defini-Ia enquanto conceito abrangente, uno. Se política

pode ser entendida, de uma forma geral, como campo de atividade, por

exemplo, política ambiental, também o pode na forma de meio de alcance

dos fins determinados, ou ainda como sinônimo de decisões de governo.

Pode-se também defini-Ia como sinônimo de normas, ou conjunto de

programas e objetivos sobre determinadas questões, ou ainda expressando

processos decorrentes de fatos e decisões que resultam numa intervenção

na reatldade". Qualquer que seja a definição priorizada, cabe considerar

primeiro que depende da perspectiva do observador e do objeto a ser

6 a este respeito ver: Hogwood, B.W. e Gunn, L.A. Policy analisys for the real world, Oxford, Oxford
University Press. 1984, Han, C. e Hill, M. Introduzione all'analisi delle politiche publiche. Il mulino,
Bolonea, 1986, Thoenig, l.C. L'analise des politiques publiques in Traité du science politique.
Grawitz-Leca, 1985, PUF, Paris.
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considerado e, em segundo lugar, que, de uma maneira geral, destina-se a

alocar e distribuir valores para a sociedade.

Não se tem a pretensão aqui de buscar uma definição do

conceito de política ambiental, pois entende-se que não há um conceito que

seja capaz de abranger sua complexidade como um todo, e portanto, capaz

de defini-Ia. Pretende-se aqui destacar alguns pontos que se considera

relevantes para subsidiar a construção do objeto de trabalho.

Destaca-se primeiramente que uma análise do Sistema

Nacional do Meio Ambiente, seja qual for o olhar sobre ele, deve ter como

principal referência sua consideração enquanto processo, procedendo assim

o resgate de sua historicidade. Seu entendimento como tal, neste trabalho,

advém sobretudo da necessidade do entendimento da concepção de

interação governamental que a partir da instituição da lei 6938/81 passou a

reger toda e qualquer intenção de interagir entre governos.

Quanto a concepção de interação nela inerente, verifica-se

que, Embora tenha sido promulgada em 1981, o conteúdo da lei 6938/81

vinha sendo discutido já a longa data. A pesquisa revelou que em função

dos preparativos da Conferência de Estocolmo, em 1971, realizou-se um

encontro nacional tendo por objeto o levantamento de subsídios para o

posicionamento do país na referida conferência, o 1°Congresso Nacional

sobre Poluição Ambiental. Neste Congresso, representantes de órgãos

ambientais estaduais decidiram assumir medidas propositivas de

enfrentamento da problemática da poluição ambiental. Das discussões

resultou o amadurecimento da proposta de política ambiental com forte

ênfase na construção de um modelo de relacionamento intergovernamental,

conforme será tratado, com maior profundidade no capítulo 4.

Do final da década de 60, até sua institucionalização, em 81,

mais de uma década transcorreu. Verifica-se durante este período, a

configuração de uma realidade política / institucional, nacional, em processo

de transição onde, na primeira ponta verifica-se a ação do Estado no sentido
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de dar novo fôlego ao projeto desenvolvimentista a partir do estabelecimento

do regime militar. As relações entre instâncias de governo eram definidas a

partir de referências hierárquicas e funcionais e se davam a partir de

padrões que tendiam ao enfraquecimento da autonomia dos Estados em

associação com o fortalecimento do poder central. A homogeneização das

relações com a predominância da União garantia uma única fonte de poder?

e se expressou numa prática de planejamento que visava seu reforço.

Verifica-se também desde o final dos anos 60 o início do

processo de reestruturação da economia em escala mundial conhecido por

globalização. Este fato, para o Brasil, mesmo que os teóricos tenham por

paradigma os países desenvolvidos, é de fundamental importância. Isto

porque é a partir dele que uma nova divisão internacional do trabalho está

sendo engendrada e o lugar que cabe a cada um dos países vai depender

da reestruturação de seus processos políticos/econômicos, em associação

com a falência estrutural do modelo de desenvolvimento que capitaneou, no

caso brasileiro, o crescimento da economia nos últimos 60 anos.

Em 1981, ano da instituição da lei 6938, a realidade que já

anunciava a crise político-institucional que permearia toda a década de 80,

fez com que o Estado perdesse continuamente capacidade regulatória e de

ação, inclusive ação coordenada entre as diferentes instâncias de governo

que compõem a federação. Resultando daí que o Estado não foi capaz de

imprimir a efetividade necessária às políticas ambientais, para que as

mesmas se consolidassem enquanto referência aos demais setores que

compõem o âmbito de sua ação", Ao longo deste período de tempo, da

crise, se vislumbra um novo ciclo de expansão econômica caracterizado pela

diminuição do Estado enquanto produtor de bens e serviços, bem como no

incremento de atividades de regulação. O reordenamento do papel do

Estado é condição para sua efetivação e o papel a ser desempenhado pelo

7 Abrucio, Luiz Fernando. Os Barões da Federação: o poder dos governadores no Brasil pós-
autoritário. São Paulo, FFLCHIUSP, 1994, 260p. (Dissertação de Mestrado).
8a este respeito ver Loureiro, Maria Rita. Gestão ambiental no Brasil: aspectos políticos e sociais.
Série Textos didáticos, nOl3. NPPIEAESP/FGV, dezembro de 1992 e Ferreira, L.C. e Viola, E.
Incertezas de sustentabilidade na globalização. Campinas, Ed. Unicamp, 1996.
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planejamento, visto enquanto portador de abrangência estratégica em

relação aos seus objetivos e ao envolvimento de segmentos sociais com

interesses diversos, será condição para uma mudança qualitativa.

o desafio que se coloca hoje é o da efetivação das

possibilidades concretas de cooperação intergovernamental à luz de um

modelo instituído nos derradeiros momentos de uma institucionalidade

política/social em processo de superação, e que ainda é a principal

referência normativa concernente à construção de relacionamentos

interqovernamentais,

Assim, neste contexto, este trabalho possui duplo objetivo.

Primeiramente, pretende-se estabelecer uma compreensão do conteúdo e

abrangência conceitual do modelo de interação intergovernamental

representado pelo SISNAMA. Num segundo momento, a partir de uma

situação onde há coincidência de objetivos entre mais de um ente

governamental, pretende-se identificar os condicionantes institucionais

presentes num caso de relacionamento entre as instâncias estadual e

municipal de governo.

o objeto empírico refere-se à um processo de construção de

relacionamento intergovernamental estabelecido entre as instâncias de

governo municipal e estadual, durante os anos de 1993 e 1994, num caso de

licenciamento de uma obra realizada no município de São Paulo, cuja

competêncía foi disputada por ambas as instância de governo. A referência

temporal diz respeito ao momento do estabelecimento e acirramento de

conflitos intergovernamentais situados no âmbito da ação dos Secretários de

Estado, enquanto atores expoentes do processo.

1.1 - Opção Metodológica

A estratégia de pesquisa selecionada para o desenvolvimento

do trabalho é o estudo de caso. A opção justifica-se pelo fato de que se
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entende que seja um meio eficaz de análises de políticas públicas como

também em estudos de gestão e de orqanização". Segundo Joel Souto

Maior Filho 1, que recomenda seu uso em pesquisa de administração, o

estudo de caso permite "maior flexibilidade metodológica, maior integração

dos dados e sobretudo favorecem a geração de representações inovadoras

dos problemas mais difíceis da gerência pública e privada'". Sua vantagem

advém, também, do fato de que permite a abordagem do universo-problema

da perspectiva de sua temporalidade e tem seu potencial explicativo

ampliado na metida em que permite o uso, em conjunto, de vários

instrumentos de coleta de dados primários e secundários. O estudo de

caso, em última instância é um instrumento privilegiado quando se deseja

realizar análises críticas qualitativas entre uma representação da realidade e

os dados empíricos observados.

Como o objeto empírico de trabalho se refere a) a uma

experiência de construção de relacionamentos intergovernamentais

realizada em dois momentos no tempo e que expressa o distanciamento que

vai da norma definida a priori e que se pretende universal, portadora que é

de uma concepção de planejamento e de sua prática, à realidade a qual

pretende enquadrar; b) por se entender que o objeto é significativo de um

universo maior, de abrangência nacional, extrapolando, portando o objeto

empírico; c) por ser o objeto representativo de uma realidade onde mais de

um ente governamental interage a partir de um mesmo modelo de

relacionamento; e, d) pelo fato de expressar a complexidade que envolve a

problemática dos condicionantes institucionais inerentes às relações

intergovernamentais no âmbito do SISNAMA, tem-se os elementos que

qualificam a abordagem na perspectiva do estudo de caso.

É a partir da apreensão do estudo de caso, de experiências

concretas que será possível identificar as potencialidade e as contradições

9 Yin, Robert K. Case study research: design and methods. Newbury Park, Sage
Publications, 1988.
10 Souto-Maior, Joel, Pesquisa em administração: em defesa do estudo de caso. Revista de
Administração de Empresas - RAE, Rio de Janeiro, 24(4): 146-149,out./dez., 1984.
11 Idem pg. 146
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inerentes aos condicionantes institucionais da prática do SISNAMA,

obtendo-se, assim, elementos para o desenvolvimento de questões

concernentes ao modelo de articulação intergovernamental atual na esfera

de atuação governamental em matéria de meio ambiente. Mais do que

registrar uma experiência, o estudo de caso traduzirá uma tentativa de

apreensão das relações entre instâncias de governo. Assim, estabelecer-se-

ão elementos que poderão iniciar uma discussão relacionada às

possibilidades de superação dos condicionantes da interação

intergovernamental historicamente estabelecidas.

Quanto a coleta de informações que evidenciam o caso

estudado, esta se deu basicamente em fontes primárias, secundárias e com

a realização de entrevistas. Foram levantados, sobretudo, documentos

originais em arquivos históricos, como também reportagens publicadas nos

jornais que mais noticiaram o desenrolar dos acontecimentos objeto de

estudo. Em específico, Folha de São Paulo e Jornal da Tarde, como

também o acompanhamento in loco de alguns dos fatos narrados. Também

fez-se uso da observação direta.

Com o intuito de agregar ao levantamento de fontes primárias e

secundárias informações qualitativas sobre o modelo de relacionamento

instituído pelo SISNAMA, buscou-se realizar entrevistas com personalidades

que vêm atuando no setor ambiental federal desde 1970. Especificamente,

quanto aos procedimentos referentes às entrevistas, cabe destacar que

metodologicamente foram do tipo individual/pessoal, de forma a caracterizar

o papel do entrevistado enquanto ator social.

Foram realizadas duas entrevistas do tipo discurso livre com

Paulo Nogueira Neto, Secretário da SEMA de 1972 até 1986 e com

Henrique Brandão Cavalcanti, Ministro do Meio Ambiente, de 30 de março

de 1994 a 10 de janeiro de 1995, ambos atores com marcante participação

na atuação estatal em meio ambiente. Além dos entrevistados já

mencionados, foi também realizada uma entrevista com o secretário

executivo do CONSEMA, Germano Seara, tendo em vista seu conhecimento
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dos meandros do funcionamento do órgão e para melhor compreensão das

repercussões dos acontecimentos na Secretaria Estadual.

Cabe destacar que as entrevistas realizadas com os

secretários estadual, Édis Milaré, e municipal do meio ambiente, Werner

Zulauf - principais atores, que por lei acumulavam a presidência dos

respectivos conselhos ambientais/foram realizadas pelo mesmo método só

que em dois momentos. Primeiramente, quando questões de competência

estavam sendo interpretadas, pelos entrevistados, enquanto circunscritas às

questões de ordem técnica e de interpretação da norma legal. Com o intuito

de obter a percepção dos entrevistados sobre a problemática colocada,

foram realizadas entrevistas de tipo não estruturada, nas quais fez-se a

opção por definir um roteiro com questões previamente elaboradas e sobre

as quais os entrevistados discorreram. Pretendeu-se com este

procedimento dar maior universalidade de aplicação às informações

coletadas.

Num segundo momento, quando questões político / partidárias

ganharam espaço no âmbito do conflito já estabelecido, optou-se por fazer,

com os mesmos atores, novas entrevistas baseadas no discurso livre. Esta

opção foi de grande valia para a obtenção das opiniões extra-oficiais sobre o

tema como também para a apreensão da imprevisibilidade das relações

estabelecidas.

Todas as entrevistas foram previamente agendadas e

justificadas, foram realizadas nos locais de trabalho dos entrevistados e

tiveram duração média de 50 minutos. Todas as entrevistas foram gravadas

e transcritas, respeitando-se as formas de expressão dos entrevistado.
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CAPíTULO 2

2 - Pressupostos para a análise das relações intergovernamentais no

âmbito do objeto de trabalho

A existência e a realização de um modelo estruturado de

relacionamento intergovernamental, mesmo considerando-o da perspectiva

de sua historicidade, como já foi observado anteriormente e como será mais

detidamente abordado no capítulo seguinte, não são condições suficientes

embora necessárias para o entendimento de suas limitações e

potencialidades num contexto diverso do que o engendrou. Neste sentido,

entende-se que a análise de sua estrutura, não deve ser a única variável que

determina as práticas de relações intergovernamentais. Seu contexto

extrapola seus limites e ganham poder explicativo os grandes marcos da

transformação da sociedade pós-regime militar.

Como já foi dito, quando a principal referência normativa do

objeto empírico foi aprovada, em 1981, o Estado brasileiro já vivenciava a

crise político I institucional que perduraria ainda por toda a década. Dentre

os principais fatores propulsores, destaca-se o esgotamento do modelo

desenvolvimentista, centrado no Estado que teve origem nos anos 30 e que

se baseava na industrialização por substituição de importações. Este

modelo trouxe em seu bojo uma ordem econômica e institucional, sui generís

foi a principal referência do desenvolvimento econômico e da organização

política do Estado 1 brasileiro por mais de seis décadas.

o esgotamento do referido modelo econômico I institucional

que em associação com a crise internacional, ocorrida em meados dos anos

70, e as necessidades de inserção do país numa economia globalizada,

I a este resepito ver: Santos, Wanderley G. dos. Razões da desordem. Rio de Janeiro, Roceo, 1993; e
Lamonier, B. O modelo institucional dos anos 30 e a presente erise brasileira. Estudos Avançados
6(14), 1992,32-57
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resultou numa situação onde tem prevalecido um verdadeiro descompasso

institucional, político e econômico. É este o cenário onde se apresentam as

demandas sociais por ampliação dos direitos e das condições de realização

da democratização do país e onde ainda permanece a institucionalidade

estatal produzida pelo desenvolvimentisrno/.

o ponto de convergência desta ampla discussão que vem se

dando na sociedade como um todo, portador de profundas características

estruturais quanto à abrangência e profundidade da ação do Estado, é a

descentralização. É, neste sentido que, hoje, os requisitos societais,

políticos, organizacionais e gerenciais que sejam capazes de dar ao Estado

eficiência e eficácia em seus processos, estão sendo discutidos. Ganha

relevância enquanto condição necessária para a descentralização o

questionamento do padrão centralizado e autoritário de intervenção estatal

que preponderou nos anos de vigência do regime militar. Este trabalho, ao

enfocar as relações intergovernamentais, tal como será demonstrada na

prática, expressa justamente os desafios deste momento e demonstra o

peso da herança que o padrão de intervenção do Estado, em

questionamento, impõe.

Para tanto alguns esclarecimentos são necessários.

Destacam-se como estratégicas, as concepções de federalismo cooperativo,

de descentralização e, por fim, de governança. Estas concepções, sobre a

quais esta abordagem está baseada estão intimamente relacionadas. A

primeira vai determinar, a partir da distribuição de competências (que é o

que define o !ocus do poder político) e das práticas de relacionamentos

intergovernamentais estabelecidas, qual o alcance da descentralização,

consequentemente, a segunda, em associação com a terceira, é que

esclarecem as concretas condições de efetivação do federalismo.

Mesmo que a concepção de governança seja considerada na

forma de agregado de idéias sobre a problemática da gestão pública e não

2 a este respeito ver: Diniz, Eli. Govemabilidade e govemança, democracia e reforma do estado: os
desafios da construção de uma nova ordem no Brasil nos anos 90. Dados, vol. 38 n03, 1995.
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um conceito formal, assim como a realidade sobre a qual o objeto deste

trabalho se realiza é também uma realidade em transformação, entende-se

que o pensar sobre esta realidade, a partir dela mesma, requer o desafio da

construção de um entendimento holístico e multidisciplinar sobre ela. Deste

modo, pode-se entender que a reflexão sobre a realidade, tal qual ela

mesma, encontra-se em pleno vir a ser O importante a considerar então é

que se deseja falar em descentralização e em governança no âmbito de um

processo histórico de redefinição da ação estatal.

2.1 - Federalismo e Constituição de 1988

Como este trabalho se refere ao setor ambiental da esfera de

ação do governo federal, cabe considerar, primeiramente, que a Constituição

de 1988 tem, reconhecidamente, um forte cunho ambiental. Vários de seus

títulos fazem referência ao meio ambiente como por exemplo, o Título VIII da

Ordem Social, o Título VII da Ordem Econômica e Financeira entre outros.

O artigo considerado de maior relevância é o de n° 225, constante do Título

VIII- Da Ordem Social. Nele, o meio ambiente ecologicamente equilibrado

além de ser considerado um direito, é também admitido como bem de uso

comum e essencial à qualidade de vida do povo. O objeto de trabalho,

contudo, trata da questão ambiental a partir de outros títulos da Constituição.

Está no Título 111, da Organização do Estado, o cerne da problemática, de

que trata o objeto. Isto porque, nele está definida a repartição de

competências, característica da federação brasileira e, portanto, principal,

referência institucional norteadora das práticas de construção de relações

intergovernamentais ..

A seguir serão tecidas observações concernentes à distribuição

de poderes entre os entes federados. Cabe considerar que o enfoque

principal recairá na competência comum expressa no artigo 23 da

Constituição e que, não serão desenvolvidas observações quanto à

Constituição de 1967, sob a qual, a proposição de modelo de articulação

intergovernamental, objeto deste trabalho, foi engendrado. Isto porque na

mesma não existe normas específicas sobre as competências dos estados,
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Distrito Federal e dos Municípios e pelo fato de nela o Município não ser

considerado ente federado.

Cabe destacar, primeiramente, que no Título I, no artigo 10

consta que a República Federativa do Brasil é formada pela união dos

Estados, Municípios e do Distrito Federal e que no Título 111, da Organização

do Estado, no artigo 18, estabelece que a organização política-administrativa

da República compreende a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e

garante a autonomia de cada ente federado.

o artigo 23, especifica que é competência comum dos

membros da federação, entre outras, a execução de ação no tocante a

proteção do meio ambiente, e o combate a poluição em qualquer de suas

formas (item VI), e a preservação das florestas, da fauna e da flora (item

VIII). Os diversos incisos que compõem este artigo são de natureza

programática. A competência comum diz respeito às atribuições executivas

das instâncias de governo. Isto porque exige-se delas ações concretas para

sua realização. O que não significa que não sejam portadoras de

competências para formulação de políticas.

Ao fixar competências comuns entre as três instâncias de

poder, a Constituição afirma a importância das construção de

relacionamentos institucionais no que tange as responsabilidades e a

consecução dos objetivos de cada um que, por princípio constitucional, deve

ser compartilhado. Por sua vez o parágrafo único do referido artigo

determina a fixação, em lei complementar, das normas para a cooperação

entre as instâncias de governo, o que ainda não foi realizado. Este tema

será abordado mais adiante.

No artigo seguinte, 24, são definidas as competências da

União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislarem

concorrentemente". O item VI refere-se a florestas, caça, pesca, fauna,

3 Na competência legislativa concorrente os entes federados atuam sobre a mesma matéria, só que em
campos diferentes. .
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conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção

do meio ambiente e controle da poluição. Quebra-se, deste modo, a

hegemonia da União no tocante à legislação de florestas, caça e pesca, até

então de sua competência exclusiva. O parágrafo 1° do referido artigo,

define que cabe à União legislar sobre normas gerais e não exclui a

competência suplementar dos Estados (parágrafo 2°).

Se o artigo 24 não inclui o Município, enquanto competente

para legislar concorrentemente, por sua vez, o artigo 30 confere ao

Município, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e

no item 11, com caráter suplementar à legislação federal e estadual no que

couber. Mesmo não tendo competência para legislar, o artigo 182 (Título VII

da Ordem Econômica e Financeira, Capo 11 - Da Política Urbana) atribui aos

municípios autoridade para formular e executar sua política local e fazer uso

dos instrumentos de sua política urbana, como por exemplo Plano Diretor,

Código de Posturas Municipal, Código de Obras, Código Tributário, Código

Sanitário, etc e para também formular e executar sua política ambiental.

Portanto, segundo os preceitos Constitucionais, a política ambiental local é

parte integrante da política de desenvolvimento urbano.

Na definição de competências a Constituição itemiza apenas as

competências da União e dos Municípios. Estabelece em seus artigos 21

(de ordem administrativa) e 22 (de ordem legislativa) as competências

privativas 1 da União. A competência dos Municípios está disposta no artigo

30, de forma privativa, referida ao interesse local, como já foi dito. Por sua

vez os Estados-membros têm a competência denominada remanescente ou

residual. No artigo 25, parágrafo 10, está dito que são reservadas aos

Estados as competências que não lhes sejam vedadas, o que significa que

aquilo que não for da competência da União ou do Município, pertence

residualmente à do Estado. O artigo 24, no parágrafo 3°, está estabelecido

que a competência é também supletiva em relação ao ato de legislar, caso

inexista lei federal.

4 A competência privativa exclui os demais entes federados, isto porque, os artigos 21 e 22 compõem
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No tocante às competências dos Estados e dos Municípios, a

aplicabilidade dos preceitos constitucionais relativos às respectivas

competências, por não ser definido o que é interesse local e por caber aos

Estados a competência remanescente, é questão altamente problemática e

tende a ser definida a partir de critérios eminentemente políticos.

A disposição das competências, em seu conjunto, indica que a

competência é basicamente local. Este fato, em matéria de meio ambiente é

reforçado, pois se trata da ação sem definição precisa no espaço geográfico,

e de objetividade difusa. Foi por esta razão segundo Acker', que embora

exalte a autonomia do municipio, a Constituição ampliou, em relação à

Constituição anterior, as matérias de competência comum e concorrente a

cargo dos três entes federados.

Como se pode constatar, o que importa aqui não é a

interpretação dos artigos que definem as competências de cada esfera de

governo, pois, entende-se, a Constituição é clara. As competências estão

definidas. Esta questão da definição das competências segundo muitos

autores que discutem o federalismo caminha em outra direção'. O que é

importante para eles é a omissão da Constituição quanto à definição de

competências, como também da definição de uma hierarquia entre os entes

federados.

A questão principal que se coloca, no âmbito do objeto de

trabalho é a da forma de articulação entre os entes portadores de

competência comum, mais especificamente, a definição das normas que

regem o processo de cooperação.

um único conjunto.
S Acker, Francisco Van. O município e o meio ambiente na Constituição de 1988. Revista de Direito
Ambiental. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano I, jan./mar., 1996.
6 A este respeito ver: Camargo, Aspásia. A federação acorrentada: nacionalismo desenvolvimentista e
instabilidade democrática. ANPOCS, Caxambú, 1992; IPEA e IBAM. O novo pacto federativo. Rio
de Janeiro, IBAM, 1994, 124p.; ENAP/SAF. Administração Pública e Revisão Constitucional:
descentralização e pacto federativo. Brasília, 30 de setembro de 1993, 46p.
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Primeiramente, verifica-se que o artigo 24 em seu parágrafo

1o, prevê a generalidade da norma federal, no parágrafo 3o a peculiaridade

da norma estadual e o artigo 30, I, prevê o interesse local da norma

municipal. Isto não significa que a norma federal ficará em posição de

superioridade sobre as normas estaduais e municipais simplesmente porque

é federal. A superioridade da norma federal no campo da competência

concorrente existe porque a norma federal é qera!'. Verifica-se também que

a competência da União para legislar sobre normas gerais é competência

que traz, em seu bojo, sua própria limitação, porque define sua abrangência,

não se tratando, portando de uma relação hierárquica.

o princípio que permeia o arranjo institucional é o do

federalismo cooperativo. Entende-se então que, mais do que promover a

articulação entre instâncias de governo, o referido princípio deverá embasar

a ação e a formulação da ação dos membros da federação. Esse princípio

desempenhará papel importante para garantir que os esforços e iniciativas

apropriadas nos níveis nacional, regional e local sejam consolidadas por

meio de ações em parceria.

Uma definição bastante elucidativa a respeito do que vem a ser

o federalismo cooperativo é encontrada em Toshio Mukai, "trata-se de um

arranjo político I administrativo, "onde os níveis de governo não se digladiam

pelas suas competências, mas se unem para, cada qual, dentro de suas

atribuições, darem conta das necessidades dos administrados. É o que

pretendeu, sem dúvida nenhuma, o constituinte de 1988, ao contemplar a

denominada competência comum, no artigo 23 da Constituição, já que, após

arrolar as matérias enquadradas nesse tipo de competência, deixou claro

que nas atuações referidas, todos os níveis de governo deverão pautá-Ias

sob o signo e a filosofia da cooperação entre a União e os Estados, Distrito

7 a este respeito ver Machado, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo,
4aedição e Ferreira Filho. Comentários à Constituição brasileira de 1988. São Paulo, Ed. Saraiva,
1990. Segundo Ferreira Filho, não é fácil conceituar o que vem a ser normas gerais pelo ângulo
político. Pode-se afirmar que são princípios, diretrizes que nortearão todo o sistema jurídico nela
baseado. Sempre haverá, contudo, em face dos casos concretos, dúvidas acerca de sua abrangência,
ou seja, até onde a norma será efetivamente geral e, a partir de onde ela estará particularizando-se.
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Federal e os Municípios, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estarem âmbito naciona!' "

Segundo T.Mukai1, o artigo 23 é um instrumento de ordem

constitucional destinado a dar efetividade ao federalismo cooperativo. No

parágrafo único do referido artigo está escrito que lei complementar fixará

normas para a cooperação entre os entes federados, como já foi dito.

Contudo, enquanto o mesmo não for regulamentado constituirá letra morta,

pois, na doutrina do direito diz-se que, antes de se atuar, há que se legislar.

Em deixando de ser letra morta, a lei complementar terá plena eficácia, já

que poderá cumprir seu objetivo que é o de ser fonte do instrumental jurídico

para a efetivação do federalismo cooperativo. Dentro do espírito e filosofia

dos constituintes de 88, a lei complementar, segundo o autor, viria a definir

não as competências e sim dividir as responsabilidades e estabelecer

formas de cooperação.

Conquanto avance ao reconhecer que as competências já

estão definidas na constituição, a rigidez da interpretação amarra a realidade

social à regulamentação da lei, ao não reconhecer que mesmo não existindo

as referidas regulamentações, os entes federados podem se mobilizar para

sentido da cooperação com vistas à promoção de seus interesses e

responsabilidades.

Se a problemática do princípio do federalismo cooperativo

envolve menos o problema da escolha de uma instância governamental de

ação, do que o problema da combinação de agentes que, em teoria deverá

se dar a partir da abrangência da atuação de cada um, na prática, de uma

forma geral, tem prevalecido dois princípios no processo de aplicação da lei

e sua interpretação pelos que a executam. O princípio da predominância e o

da supletividade.

8 Mukai, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. Rio de Janeiro, Forence Universitária, 1992,
pg.16/17.
9 Idem pg.18
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Segundo o princípio da predominância, caberão à União as

questões de interesse nacional, aos Estados as de interesse regional e aos

municípios as de preponderante interesse local'. A aplicação deste

princípio, pela sua própria natureza, que é genérica, dá margem a diversas

interpretações, muitas das quais respaldadas em interesses políticos, e

consequentemente, gerando dúvidas e fomentando oportunismos que vão

expressar-se nas práticas de relacionamentos, ou nas suas ausências,

mesmo porque, a motivação da ação não passa necessariamente pelo

compartilhamento e assunção de responsabilidades governamentais.

o segundo princípio, o da supletividade da ação federal, diz

que ao não ser editada Lei Complementar regulando a questão, a atuação

federal se fará na forma da lei vigente, em caráter supletivo. O que significa

dizer que as potencialidades de avanço no campo da gestão ambiental,

descentralizada e articulada, contidos na Constituição será letra morta, pois

questão esvaziada, ou ainda, fonte de dificuldades de identificação de

responsabilidades e objetivos comuns como também de construção de

relacionamentos no processo de gestão ambiental intergovernamental.

No que se refere especificamente ao SISNAMA, em julho de

1989 (Lei n° 7804) e em abril de 1990 ( Lei n° 8.028) - portanto após a

promulgação da Constituição de 1988 - o legislador reiterou não apenas o

modelo sistêmico de interação intergovernamental , mas também seus

conceitos. Consagra-se como regra a competência supletiva da União,

sobre as ações dos Estados e dos Municípios, na defesa do meio ambiente.

Quanto à configuração do SISNAMA, verifica-se que sua

natureza filosófica e estrutura centralizada e verticalizada, não é

contemplada pela Constituição atual, pois verifica-se nela a intenção da

descentralização e da horizontalização das relações, ou seja, num mesmo

patamar de deveres e de responsabilidades 1
. Desde 1988, as leis

10 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. Revista dos Tribunais, 6aedição,
pg 412.
11 Reis, Dalvacir Evaristo C. Comentários sobre o Aviso n0683/MMA/Gab. Brasília, 1994. paper s/p.
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promulgadas no sentido de fortalecer o setor ambiental da esfera de ação

federal, nenhuma colocou em cheque a disposição hierárquica do SISNAMA,

nem a questão da supletividade da União1.

Pode-se dizer, com base na competência comum que,

teoricamente, a descentralização da gestão ambiental distancia-se da idéia

do repasse verticalizado das funções executivas, das competências e das

responsabilidades da União para os Estados e desses para os Municípios e

assume num processo interativo, horizontalizado. Tem-se assim a co-

responsabilidade, onde cada instância de poder contribui e participa

efetivamente em prol do objetivo comum de proteção do meio ambiente 1
.

2.1.1 - Distribuição de Competências e Descentralização

Se a engenharia institucional resultante da divisão de poderes

entre os entes federados caminha na direção da descentralização, cabem

aqui algumas considerações a respeito do conceito. Primeiramente, cabe

destacar que fez-se opção pelo entendimento de descentralização que

privilegia o processo de sua construção e não por uma definição acabada,

e, isto se deve ao fato de constituir termo que comporta vários significados,

muitas vezes vagos e até ambíguos e de amplo espectro explicativo. Estas

indefinições expressam a complexidade das variáveis envolvidas como,

também, por considerar que é de menor importância aqui uma opção

paradigmática.

Entende-se que o importante, no contexto deste trabalho e pela

opção metodológica pelo estudo de caso, é o seu entendimento num

contexto amplo de redefinição do papel do Estado enquanto promotor do

desenvolvimento 1, de sua forma de gestão e de organização, e

12: Lei n? 7804 de 18 dejulho de 1898 e a Lei n? 8.028 de 12 de abril de 1990.
13 Sampaio, Carmen Dolores Paranhos. Descentralização da Gestão Ambiental ou Gestão Ambiental
Compartilhada? mimeo, Brasília, 1996, l5p ..
14 Preteceille, E. From centralization to descentralizaction: social restructuring and french local
governement, mimeo, London, 1991.
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consequentemente da abrangência de sua ação, que os consensos

expressos pela literatura especializada sejam considerados. Neste sentido,

no âmbito deste trabalho entende-se que, "descentralização é uma noção

com características de relatividade, e que necessita de uma

contextualização histórica precisa para ganhar significado e poder

explicativo. Definem-se, assim, como processo de descentralização as

tentativas de redistribuição de recursos, espaços de decisão, competências,

atribuições, responsabilidades, enfim, poder político-econômico, em cada

formação social específica. Essa redistribuição pode ocorrer entre

instâncias governamentais, entre poderes estatais e entre o Estado e a

Sociedade'". Extrapola-se, assim, as definições estruturalistas e

deterministas e tem-se elementos para qualificá-Ia, não genericamente, mas

sim, respeitando-se a dinâmica e especificidades do setor ambiental da ação

do Estado. Assim procedendo, tem-se, então, elementos concretos para a

identificação de seus limites e potencialidades.

Dentre os vários significados que a noção de descentralização

comporta, como já foi mencionado, destacam-se, as atribuições de

responsabilidades. Isto por que vive-se experiências concretas de

redefinição na prática dos espaços de poder. Destacam-se, então, no

âmbito deste trabalho a distribuição de competências e a responsabilização

dela decorrente. Neste contexto relacional de atuação compartilhada, em

construção, entre diferentes instâncias de governo, a capacidade dos atores

em construir interações, como também a geração de conflitos dela

decorrentes, são estratégicas para a reflexão da prática, de seus limites e de

suas potencialidades. Formas de integração que são construídas a partir de

um processo de fragmentação institucional e política é, segundo Levy", um

dos principais aspectos do estudo da descentralização. Em se tratando, o

Brasil, de uma República Federativa, o federalismo é a principal referência

para realização da análise de qualquer processo descentralizador.

15 Silva, Pedro Luiz B. da. Políticas Sociais: descentralização para mais eficiência e equidade.
Trabalho apresentado no Seminário: Impasses e Perspectivas da federação no Brasil. FUNDAP/IESP,
São Paulo, 1995. Pg 5.
16 Levy, Evelyn. Descentralização, democracia e eficiência na gestão da cidade mundial: um estudo
comparado de Londres e São Paulo na década de 80. EASPEIFGV, 1995,286 p. tese de Doutorado.
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Em linhas gerais, o federalismo é definido pela literatura

especializada como um sistema constitucional a partir do qual ocorre a

organização de poderes e de articulação entre instâncias governamentais

que o compõem. A referida distribuição de poderes, que expressa uma

concepção comum de integração territorial, política e social, é pactuada

entre os entes federados e deve, segundo Elazar', a partir de articulações

baseadas em negociações entre instâncias governamentais, resultar na

integridade dos parceiros, seja a partir do consenso ou pelo menos da

acomodação de interesses. A negociação entre instâncias de poderes é

condição necessária para que haja um sistema federativo.

Na intenção de acrescentar à perspectiva de Elazar uma

dimensão pragmática, para além dos interesses que mantêm elos entre

instâncias de governo e que os torna entes federados, para Rilker1 existe a

idéia do pacto federativo, produto de uma composição de interesses

historicamente definidos e, portanto, transitórios. As tensões juntamente

com as negociações seriam então, permanentes.

o movimento, ora na direção da centralização, ora no caminho

inverso tem caracterizado a federação brasileira1. Tem-se, historicamente

um movimento de centralização e de descentralização decorrente de um

pacto federativo que garantiu, tanto em momentos deséentralizados como

centralizados, um modelo de desenvolvimento. O que impingiu este

movimento na federação melhor definido enquanto mais ou menos

centralizado foram as alternâncias de regimes políticos.

pg. 70
17 Elazar, D. Exploring federalism. Alabama, University of Alabama Press. 1987. pg. 67 e seguintes.
18 Riker, W. The development ofamericam federalism. Dordrecht: Kluwer Academic. 1987.
19 A este respeito ver Camargo, Aspásia. A federação acorrentada: nacionalismo desenvolvimentista e
instabilidade democrática. ANPOCS, Caxambú, 1992. Neste trabalho a autora aborda os movimentos
de centralização e de descentralização da federação, de uma perspectiva histórica, identificando cada
período com o regime político correspondente e com o modelo de desenvolvimento.
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Este movimento, decorrente de um pacto federativo, tem um

forte cunho pragmático. Segundo Fiori1, isto caracteriza o federalismo no

Brasil enquanto pragmático. Contudo, constata-se que os períodos de

centralização vivenciados o foram sob regimes autoritários, onde a

centralização do poder é buscada, e que os períodos de descentralização

existiram num contexto de democracia nascente.

Para Fiori, em decorrência desta pragmaticidade do

federalismo brasileiro, as motivações em prol das articulações

intergovernamentais não primam pela busca do compartilhamento das

responsabilidades governamentais e as negociações privilegiam interesses

imediatos. Contudo, esta afirmação não deve ser entendida como limitadora

do federalismo cooperativo. Entende-se que não se deve considerar que

comportamento pragmático, imediatista, e o comportamento político sejam

excludentes. A consolidação da capacidade (ou vontade) de ação

compartilhada, que é o salto qualitativo que a federação cooperativa

pretende, considera o pragmatismo uma das dimensões necessárias para a

realização de um pacto, por isto o artigo da Constituição que se refere às

competências comuns, refere-se à ações pragmáticas.

Segundo Fiori1, esta dimensão empírica do federalismo "pode

assumir infinitas formas legais e institucionais dependendo das condições de

sua negociação em cada momento e em cada lugar" Nesta visão encontra-

se a idéia da estrutura dual com distintas instâncias de poder

governamental, portadoras de distintas abrangências. A questão essencial,

segundo Fiori, é a idéia de barganha entre os entes federados "a partir da

qual a cota de poder que cabe a cada um é definida".

20 Fiori, José Luis. o federalismo diante do desafio da globalização in Affonso, Rui e Silva, Pedro. A
federação brasileira: ensaios selecionados. São Paulo, FUNDAP, 1995. O autor discorre sobre a atual
tendência verificada no mundo em direção à descentralização, seja nos Welfares Stats, nas economias
socialistas ou desenvolvimentistas e discute as experiências federativas neste processo. Numa
perspectiva globalizada, aglutina as experiências federativas em três grandes blocos: a) federalismo
progressivo, ou construtiva, resultante de uma versão negociada de baixo para cima e, como exemplo
cita a Europa unificada; b) federalismo defensivo, ou perverso, resultante das tentativas de manter
unido o território de países em processo de desintegração e, como exemplo cita a o Canadá e a ex-
Yoguslávia, por fim c) federalismo pragmático ou reativo, onde as oportunidades vêm em primeiro
lugar, e enquadra, neste caso, os países da América Latina e mais especificamente o caso do Brasil.
21 Fiori, J.L. idem pg.7·
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Tavares de Almeida 1
, num trabalho onde, a partir a análise de

algumas políticas sociais (saúde, educação, assistência social e habitação)

demonstra as especificidades do processo de construção do federalismo

descentralizado, complementa a idéia colocada por Fiori. Segundo a autora,

dentre as políticas estudadas, a política de saúde foi a única que resultou de

um reordenamento de funções pactuadas, mesmo assim não sem conflitos

de relacionamentos intergovernamentais, o que resultou na caótica situação

do setor. As demais experiências demonstraram a possibilidade de

redefinição de funções sem a anterior definição de uma política e constata

que, em geral, diferentes setores da ação governamental apresentam

dinâmicas próprias decorrentes da falta de coordenação por parte do

governo federal e que esta descoordenação imprime lógicas próprias e com

enorme carga setorial. Ainda assim, em decorrência das disposições

políticas, e condições gerenciais diversas, os ritmos e formas de

implementação variaram de Estado para Estado.

Pode-se considerar que o estabelecimento de relações

intergovernamentais no âmbito da assunção de responsabilidades

constitucionais é reveladora do federalismo que se tem, ou se deseja ter,

como também das condições em que se dá a descentralização. Se na

prática, a descentralização (assunção de responsabilidades constitucionais)

vem se dando, no que tange às políticas sociais, por iniciativa dos governos

locais, de forma muito expressiva em função do espaço deixado pelo

governo federal, pode-se considerar, como Fiori, que a denominação deste

processo como pragmático é amplamente possível. Poder-se-á, então,

considerar a pragmaticidade preponderante nas relações federativas como

uma característica do momento atual de redefinições das relações de poder.

Muito além das visões dicotômicas e da oposição entre local e

centro, a abordagem, para assimilar a complexidade que lhe é inerente,

deve ser a que considera um movimento histórico de deslocamento de poder

22 Almeida, Maria Herrnínia Tavares de. Federalismo e políticas sociais in Affonso, Rui e Silva,
Pedro. Descentralização e políticas sociais. São Paulo, FUNDAP, 1996. pg.13-40.
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em direção ao local. Autores como Schwartzman, Bursztyn e Arretche 1, têm

trabalhado no sentido de entender este movimento enquanto portador de

legitimidade tanto para o poder central quanto local, onde ambas as

instâncias saem fortalecidas. Daí a importância de se analisar as

interrelações que se estabelecem entre elas. Por este motivo, entende-se

no âmbito deste trabalho que a questão do pragmatismo é um ponto de

partida de um movimento de realização de mudanças qualitativas da

articulação entre poderes governamentais em direção ao local. Desta forma,

pode-se entendê-Ia como uma via de mão dupla, e que não possui um foco

de origem nem de destino

Uma abordagem que privilegie as interrelações existentes entre

as instâncias de poder é, então, o passo a ser dado. Assim ganha

prioridade a análise das próprias relações e tem-se visibilidade do processo

de transformação e pulverização dos focos de poder entre o centro e o local.

"O que parece importante é conseguir compreender a nova configuração

que surge. Nessa nova configuração, cada um dos atores sociais muda,

porém essa modificação se deve à mudança de lugar no sistema, e não por

uma decisão individual. A troca de lugares e do papel do poder local no

sistema, desencadeia uma modificação na natureza do poder local". A

questão então não se desloca de uma perspectiva quantitativa de poder,

onde prevalece a màxima o-que-é-de-quem, que embora tenha a ver com a

realidade dos problemas relativos ao poder, não deve vir antes de um

entendimento político entre as partes com vistas a resolverem os conflitos e

as contradições e os papéis que cabem a cada um. A isto, Coin define de

perspectiva qualitativa do poder, que será mais adiante retomada.'

Como ilustração o autor cita um caso ocorrido na cidade de

Paris, onde aparentemente disputou-se quantidade de poder e sua

repartição dentro de regras formais estabelecidas. "Entretanto é possível ver

23 Schwartzman, S. Bases do autoritarismo brasileiro. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1988 e Bursztyn,
M. O poder dos donos: planejamento e c1ientelismo no Nordeste. Petrópolis, Ed. Vozes, 1985 e,
Arretche, Marta T.S. Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas?
RBCS n? 31, ano 11,junho de 1996.
24 Coin, H. Evolução dos modos de gestão. In Fischer, T. (org e coord). Poder local, governo e
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que cada problema concreto vai mostrar uma outra coisa, problemas de

estrutura nas relações de poder, diferentes na forma ... e é por isso que eu

falo em complexidade. Porque sob o discurso unificador da quantidade de

poder, no quadro da descentralização, escondem-se sistemas de relações e

essas relações dão-se de forma diferente segundo o problema, e em termos

diferentes. Outro complicador é o fato de que os conflitos entre o poder local

e poder central estão, necessariamente, ligados ao jogo político ..1.

O ponto de chegada desta abordagem sobre o local, que o vê

enquanto uma das dimensões possíveis de uma relação entre poderes, que

leva a visualização da mudança da configuração do locus de poder na

federação, e expressa a mudança ou lugar que cabe ao poder local no

sistema, para H.Coin, é a gestão pública. Seu objetivo é a evolução dos

modos de gestão que se dá, necessariamente, na relação entre estado

central e poderes locais. Assim, a gestão pública é estratégica para que o

poder local seja fortalecido e se torne interlocutor qualificado para assumir

suas responsabilidades e compartilhar metas.

Esta linha de discussão que aproxima a problemática do

deslocamento dos focos de poder em associação com a gestão pública, mas

a partir da experiência brasileira, é também desenvolvida por Motta 1
.

Segundo ele, a realocação do poder formal não significa necessariamente

sua realocação de fato. A título de exemplo, cita o fato de os municípios

estarem assumindo atribuições, que de fato são constitucionalmente suas,

mas em função da perda da capacidade político-administrativa do governo

central. Nestes casos onde a omissão é a pedra de toque, a reversão do

processo é sempre uma ameaça. Arretche e Felicíssimo 1 também

constaram esta possibilidade na falta de um arranjo institucionalizado. O

caminho no sentido da realocação do poder seria então o fortalecimento da

cidadania. Rio de Janeiro, ed.FGV, 1993. pg. 274/5 e 278
25 Coin, H. idem
26 Motta, P.R. Participação e descentralização administrativa: lições de experiências brasileiras.
Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 28(3): 174-194, jul./set. 1994.
27 Arretche.M, Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas? RBCS
n? 31 ano II junho de 1996; Felicíssimo,J.R. Os impasses da descentralização política-administrativa
na democratização do Brasil. Revista de Administração de Empresas, 32(1 ):6-15, jan./mar. 1992.

40



idéia de descentralização enquanto alternativa de gestão. Desta forma seria

superado o entendimento de suficiência da organização administrastiva e

acrescentar-se-ia a idéia de transformação política-econômica.

2.1.2 - Descentralização e Governança

A análise da descentralização (ou do federalismo

descentralizado), enquanto processo, tal como está acima especificado

pressupõe que questões de ordem política e gerencial sejam colocadas a

partir de abordagens que as aproximem e as qualifiquem. Se o objeto de

trabalho se refere ao estabelecimento de relações intergovernamentais a

partir de um padrão de intervenção do Estado, em processo de

esgotamento, cabe o entendimento do potencial que as práticas de

relacionamento intergovernamentais apresentam no sentido da revisão ou

manutenção dos padrões historicamente estabelecidos. É neste sentido que

a noção de governança qualifica esta discussão. Para tanto, buscou-se

subsídios nos trabalhos de Diniz, Mello e Santos1.

Governança refere-se a forma pela qual a autoridade é

exercida no gerenciamento dos recursos do país em direção do

desenvolvimento. A abordagem, segundo, Santos 1
, vê o desenvolvimento

não mais como uma conseqüência da economia mas um verdadeiro desafio

à equidade social e à construção da democracia. Neste sentido, segundo

Santos, a ação do Estado voltada para eficiência e eficácia, é requisito

indispensável em urn.processo social voltado para o desenvolvimento

28 Ely Diniz e Marcus Mello desenvolveram interessantes trabalhos acerca da historiografia do
conceito de govemança. A este respeito ver: Diniz, Ely. Govemabilidade, democracia e reforma do
Estado: os desafios da construção de uma nova ordem no Brasil nos anos 90 in Diniz, Eli e Azevedo,
S. (org). Reforma do estado e democracia no Brasil. Brasília, ed. UnB, 1997, p.19-53. e da mesma
autora, Govemabilidade, govemance e reforma do Estado: considerações sobre um novo paradigma.
Revista do Serviço Público, Brasília, 120(2):5-21, maio-ago, 1996, Melo, Marcus. Ingovemabilidade:
desagregando o argumento in Valladares, Lícia (org). Govemabilidade e Pobreza. Rio de Janeiro, Ed.
Civilização Brasileira, 1995 e Govemance e reforma do Estado: o paradigma agente x principal.
Revista do Serviço Público, Brasília, 120(1):67-82, Jan./abr., 1996, Santos, Maria H. Castro.
Govemabilidade, govemança e capacidade govemativa. Texto para discussão ENAP nOII, Brasília,
DF, dezembro de 1996.
29 Santos, M.H. Castro. opus cito pg.7
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sustentável. Ainda segundo o autor, falar em governança significa também,

falar do processo social como um todo, pois o conceito, não se restringe aos

aspectos gerenciais e administrativos do Estado e nem tampouco ao

funcionamento eficaz do aparelho do Estado.

Santos, como também Reis 1
, concordam que alguns autores

tendem ao reducionismo de entender a capacidade estatal de governar às

características da máquina do estado, em dissociação ao problema político

de garantir a democracia. À garantia da democracia acrescente-se também

os requisitos da cidadania social. A Política Nacional do Meio Ambiente, por

definição, como qualquer outra política pública, é instrumento que deve

assegurar os princípios básicos concernentes aos direitos que todo cidadão

tem em relação ao meio ambiente e que encontra-se expresso no artigo 225

da Constituição de 1988. Assim, enquanto principal referência e mecanismo

de formulação e implementação da Política Nacional, a análise do processo

de estabelecimento de relações entre instâncias de governo torna-se

estratégica porque é garantia de direitos e, conseqüentemente, da própria

democracia.

o entendimento do funcionamento do marco operacional (do

modus operandi representado pelo SISNAMA) da política ambiental, deve

então ser libertado de práticas instrumentais e levar ao entendimento da

relação histórica entre atores em processo de interação. É neste sentido

que para Santos 1 "o conceito de governança ultrapassa o marco operacional

para incorporar questões relativas aos padrões de articulação e cooperação

entre autores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e

regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico" ..

Melo 1 também destaca a questão da superação do modus operandi e a

abrangência do conceito em direção aos padrões de cooperação e

coordenação entre atores sociais. Pode-se então considerar o SISNAMA

30 Reis, F.W. Notas sobre a reforma do estado. Revista do Serviço Pública. 118(3): 17-27, 1984.
31 Santos, M.H. Castro opus cit pg.8
32 Melo, Marcus. Govemance e reforma do Estado: o paradigma agente x principal. Revista do
Serviço Público. Brasília, 120(1):67-82, jan./abr. 1996. .
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como referência estratégica para o entendimento das condições de

capacidade de governança no setor ambiental da ação do Estado.

Eli Diniz, por sua vez, acrescenta que "a eficácia da ação

estatal não depende apenas da capacidade de tornar decisões com

presteza, mas sobretudo, da adequação das políticas aos seus processo de

implementação, o que, por sua vez, requer estratégias voltadas para

produzir viabilidade política para as propostas e programas governamentais.

Sob essa ótica, a criação de arenas de negociação, a capacidade de

articular alianças e coalizões aparecem como aspectos relevantes da gestão

estatal'". O conceito, tal como a autora expressa, procura superar a antiga

dicotomia política I administração, que, segundo Oszlak', resiste em

permanecer "disfarçada" sob o rótulo formulação I implementação.

Entende-se de que a permanência da referida dicotomia é

ideológica, e sua superação passa necessariamente pelo reconhecimento

que é parte de uma representação sobre o Estado socialmente construída,

como também e em decorrência, que se trata de um campo complexo de

interdependências compreendidas pelos atores a partir de representações

inter-subjetivas que os mesmos constroem no desenrrolar da relação

estabelecida.'

O desafio é discutir governança num contexto de crise de

Estado. Isto porque, não é possível promover a eficiência da ação do

Estado ignorando-se, por exemplo, que o Brasil vive hoje um momento de

repensar o próprio Estado e sua institucionalidade, ou ainda, não é possível

pensar as práticas de planejamento e de relacionamentos

intergovernamentais sem considerar, dentre outras variáveis interpretativas,

o hiato existente entre uma institucionalidade histórica em processo de

33 Diniz, Eli. Governabilidade, governance e reforma do Estado: considerações sobre o novo
paradigma. RSP ano 47, volume 20, n02, maio/ago. 1996. pg.6
34 Oszlak, Oscar. Políticas públicas e regimes políticos: reflexões a partir de algumas experiências
latino-americanas. RAP. 16(1): 17-60, jan./mar. 1982.
35 a este respeito ver: Spink, Peter. Descentralização: luto ou luta. In Fischer (org e coord). Poder
Local, governo e cidadania. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1993. Neste trabalho o autor discute a
descentralização de uma perspectiva que ultrapassa o marco organizacional, abordando questões
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superação, e de uma sociedade que, por sua complexidade crescente

exerce demandas, novas e tradicionais, que o Estado não é capaz de

satisfazer.

Diniz, acrescenta que governança se refere às condições

sistêmicas gerais sob as quais se desenvolve o exercício do poder na

sociedade, em outras palavras, "refere-se a capacidade governativa no

sentido amplo, envolvendo a capacidade de ação do Estado na

implementação de políticas e na consecução de metas coletivas. Refere-se

ao conjunto dos mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão

participativa e plural da sociedade, o que implica em expandir e aperfeiçoar

os meios de interlocução e de administração do jogo de interesses" 1. Neste

sentido, para Eli Diniz, longe de se tentar eliminar o conflito, cabe administrá-

lo de forma eficiente, isto é, de forma compatível com a racionalidade

governativa, que é por sua vez, definida em função de um projeto coletivo.

A capacidade de coordenação e de implementação do Estado,

conjuntamente com a ampliação da ordem associativista, é então

considerada estratégica quando se fala em governança. Em última

instância, segundo Diniz, "tais objetivos requerem um estratégia política para

conduzir acordos e alianças, articulando arenas de negociação às

instituições estatais 1n. É neste sentido que se entende que, mais do que

técnicas de planejamento, modelo de construção de relacionamentos, ou

ainda instrumentos de gestão, é a gestão pública como um todo portadora

de forte carga de legitimidade.

A gestão pública, no contexto da governança, está pautada no

que se denomina de novos paradigmas gerenciais. Estes, vêm no sentido

de requalificar a problemática da gestão a partir de formas mais

descentralizadas e mais flexíveis com o propósito de melhorar a

competência administrativa como também no sentido de romper com a

relativas às interações entre os atores sociais.
36 Diniz, Eli. opus cit pg. 13
37 Diniz, Eli idem pg.17
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antiga abordagem da administração burocrática que tinham como

pressupostos estruturas centralizadoras e hierarquizadas, com rígidos

sistemas de controle, tal qual encontra-se no paradigma burocrático da

administração.

Prats I Catalá 1
, discutindo o que vem a ser o paradigma do

novo gerenciamento público, afirma que o mesmo rompe com a

cientificidade e com a racionalidade instrumental, representado pelo sistema

de dominação racional-legal weberiano e pelo mecanismo taylorista, em prol

de uma direção responsável da ação coletiva que agregue as variáveis

afetas à ação humana. Trata-se de repensar a racionalidade, não de

desprezá-Ia. Citando Wildavsky, "cogitação pertence a ordem técnica, a uma

ordem diferente da interação e que a elaboração de soluções intelectuais

não significa em absoluto sua colocação na prática". Acrescente-se ainda

que o autor afirma que aqueles que tomam decisões são os indivíduos,

porém o que determina os resultados são as interações 1.

A interação entre governos deve então ser entendida de uma

perspectiva que considere sua dinâmica. Crozier", a este respeito considera

que não mais a lógica instrumental contida nos planos e programas de ação

governamentais deve prevalecer. Mas que se deve considerar a dinâmica

da interação do atores a partir de uma abordagem estratégica. A

problemática do planejamento ganha centralidade, agora de uma

perspectiva qualitativamente distinta da que tem preponderado, qual seja,

estratégica.

Daí a importância para o planejamento, a superação das

características que o qualificam enquanto normativo, já abordadas, em

direção à sua politização. Para tanto, deve-se, segundo Matus 1
,

reconsiderar a relação sujeito-objeto do planejamento, reconhecendo que

38 Prats I Catalá, 1. Direito e gerenciamento nas administrações públicas: notas sobre a crise e
renovação dos respectivos paradigmas. Revista do Serviço Público, Brasília, 120(2): 23-46 ,
maio/ago, 1996.
39 idem pg.36 citando Wildavsky, A. The art and craft ofpolicy analysis: speaking thurh to power.
London. MacMilian, 1976.
40 Crozier, M. EI cambio em las organizaciones públicas, Gestión y Politica Pública, 1992, vol r, n? 1,
México.

45



esta relação se dá a partir e na realidade social, onde existe uma pluralidade

de atores. Os princípios do planejamento normativo são colocados em

oposição ao planejamento que pretende superá-lo. Uma questão estratégica

se coloca. Como, promover o salto qualitativo em direção à politização,

flexibilização, vivenciando-se uma situação de crescimento da incerteza no

planejamento, ou seja, como planejar estrategicamente neste ambiente?

Partindo do princípio que existe uma pluralidade de atores sociais e que

estes atores percebem o mundo e buscam atuar sobre ele de formas que

lhes são inerentes, Matus propõe um planejamento por ele definido como

situacional'.

Nele, a percepção do conflito é inerente ao ato de planejar. A

consideração do conflito, como situação inerente às relações entre atores o

leva a considerar suas perspectivas próprias de construir significados

"situacionais', qual seja, significados que não existem fora da relação

estabelecida. Visões de mundo e experiências da vida em sociedade,

passam a integrar o ato de planejar, relativizando, o poder que a

racionalidade operacional tem ocupado no ato de planejar. A ação interativa

entre os atores passa a ser a principal questão a ser considerada. Isto

porque é a partir dela que se chega a definição de estratégias cooperativas,

comunicativas, e de ações estratégicas que por sua vez podem ser

conflitivas, cooperativas ou ambas.

Entende-se que é justamente na análise do modelo de

planejamento em ação, onde, por definição, a relação sujeito-objeto

caracteriza-se pela não interação, que se tem elementos para a

compreensão de seus desafios numa sociedade em transformação, onde a

interação passa a ser desejada e até condição necessária para seguir os

rumos que se tem vislumbrado em direção à descentralização.

A instrumentalidade e o formalismo reinantes, são inerentes a

relação não interativa, produto de uma concepção de racionalidade onde o

41 Matus, Carlos. Política Planejamento & Governo. 2a ed. 2 vols. Brasília, IPEA. 1996.
42 Matus, Carlos. Idem Parte II pgs. 199 a 285
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que importa e impera, a partir de critérios de eficiência, é a melhor escolha

entre alternativas e a seleção dos melhores meios para a consecução dos

objetivos almejados. Sua melhor tradução é a burocracia, tal qual é descrita

por Weber. A mudança na relação sujeito-objeto passaria então,

necessariamente, pelo redimensionamento da razão instrumental. Ou seja,

como Matus coloca, passaria pela politização dos processos e na ampliação

de sua perspectiva, pelo ganho de complexidade e pelo reconhecimento da

multiplicidade de olhares sobre ele.

Para Habermas 1 a razão instrumental é inerente ao mundo do

sistema, ou em outras palavras, ao mundo da produção, da ciência e da

tecnologia, o que ele relativiza é o espaço que ela deve ocupar no mundo

vital, onde não impera a razão instrumental, ou pelo menos, não deveria

imperar e onde prevalece uma razão qualitativamente distinta, que é a razão

comunicativa, que se constitui na ação mediada simbolicamente.

Assim, abrem-se as portas para a atividade estatal conter não

apenas atividades técnicas, por que sua preponderância leva a

despolitização da ação, mas sim, promover a interrelação entre o saber

técnico com o querer dos indivíduos, resultando daí, o desenvolvimento de

uma consciência política entre processo técnico e praxis social. A ação,

num contexto de vida em pluralidade, é mais que simples reação, é reflexiva

e intencional, onde se espera que o alcance de resultados seja a partir da

cooperação ou do conflito. A gestão é coletivizada.

É neste sentido que o Prats I Catalá 1 propõe uma definição de

gerenciamento público e sua prática. Gerenciamento enquanto "um conjunto

de práticas servidas pela reflexão, onde se misturam necessariamente o

pragmatismo e o conhecimento científico". A prática, no caso, é definida

menos pelas disciplinas científicas em que pode se apoiar, do que pela

utilização efetiva que faz das mesmas, seguindo combinações e arranjos

43 Habennas,J. Teoria de la acción comunicativa. Madrid, Ed. Taurus, 1987, volI, capIlI.
44 Prats, idem pg. 35
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políticos-institucionais diversos em função de cada tipo de problema a ser

resolvido.

Se a prática é una, sua generalização, é perigosa, pois para

cada problema a ser resolvido existe uma forma de articulação a ser definida

em função da perspectiva e das capacidades de atuação daqueles que o

transformam em objetivo comum. Almeida o demonstra ao estudar as

relações existentes entre federalismo e as políticas sociais, como já fói

abordado e, Coin 1 e Motta 1 também, ao estudarem as relações de poder

entre os entes federados num contexto de realização da descentralização.

A partir do reconhecimento da complexidade da construção de

relações intergovernamentais, Henry Coin 1 coloca em discussão uma

questão que é de suma importância. Segundo o autor, se cada problema

insere-se na estrutura das relações de poder de forma peculiar e se isto

determina a forma que a problemática da descentralização pode adquirir em

seu processo de realização, a questão que se coloca não é a da quantidade

de poder, entenda-se competência, mas sim de sua qualidade, entenda-se

efetividade. Para tanto, o conhecimento da origem do impulso

descentralizador, como também o contexto no qual se realiza é fundamental.

À perspectiva do poder enquanto qualidade, definições de

papéis e de responsabilidades - tal como Coin a define - acrescenta-se

mais uma variável para sua qualificação, qual seja, a questão da

formalidade. Segundo Motta, a realocação do poder formal não significa,

necessariamente, sua redistribuição. Para ele, toda e qualquer

transformação de fato deve passar por transformações nas relações estado /

sociedade, de uma forma geral, que abarque todos os entes federados e não

apenas o local. Isto porque, o autor não entende o poder realizado no

45 Coin, H. Evolução dos modos de gestão. In Fischer, T. (org. e coord.). Poder local, governo e
cidadania. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1993
46 Motta, P.R. Participação e descentralização administrativa: lições de experiências brasileiras. RAP,
Rio de Janeiro, 28(3): 174-194, jul./set. 1994.
47 Coin, H. Evolução dos modos de gestão. In Fischer, T. (org. e coord.). Poder local, governo e
cidadania. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1993.
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espaço local desarticulado, não integrado, ou ainda em oposição às demais

instâncias governamentais.

Tanto Prats I Catalá, quanto Coin e Motta, apontam o caminho

da gestão enquanto meio para consecução dos fins da descentralização. A

questão passa então, a ser: como definir qual gestão, como realizá-Ia e para

quem, tendo-se por referência as especificidades históricas e culturais da

realidade brasileira.

Os desafios para o estabelecimento das condições da gestão

para realização da descentralização de fato, são enormes. Novamente

fazendo referência ao modelo institucional forjado nos anos 30, destacam-se

as práticas patrimonialistas, burocrático-autoritárias que em determinados

períodos da história recente, vêm se alternando enquanto práticas

dominantes de gestão pública. No bojo destas práticas uma cultura

organizacional foi consolidada no seio do Estado. Mesmo se considerarmos

que, a título de exemplo, só existe Estado patrimonialista numa sociedade

patrimonialista, pois entende-se que estado e sociedade não podem ser

vistos de forma dicotômica, é necessário considerar que as práticas da ação

Estatal tendem a assimilar as mudanças que ocorrem no seio da sociedade,

é claro que num ritmo que lhe é inerente.

As transformações contudo não são imediatas nem tranqüilas,

mas são plenas de incertezas, pois se referem a uma transformação

qualitativa da relação estado e sociedade não mais de natureza dicotômica -

como uma relação de causa-efeito. O olhar sobre o Estado, deve ser no

sentido de compreender a perspectiva da organização pública como

portadora de cultura e tradições engendradas no âmbito da sociedade e por

ela reproduzidas.

O entendimento do Estado enquanto construto social é

esclarecedor desta abordagem. Segundo Spink, o estado deve ser visto

além de um composto de organizações e instâncias de poder, deve ser visto

comoo construto social coletivo. Isto porque a interação dos atores, que
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falam, por exemplo, pelas instâncias de poder, dá-se enquanto portadores e

reprodutores, que são, de representações sociais. O conteúdo manifesto de

uma relação intergovernamental é pleno de eventos a partir dos quais o

Estado adquire concretude.'

Cabe aqui considerar a perspectiva habermasiana das

interrelações existente entre o Estado, como portador de instrumentalidade e

a dimensão da interação social, tanto mais se for considerado que o objeto

deste trabalho diz respeito a uma situação dada, a uma prática de

relacionamento intergovernamental definida a partir de uma concepção e

prática de planejamento.

Esta é a ambiência maior do objeto deste trabalho. O passo

seguinte é a qualificação dos interlocutores, a partir dos quais a relação

intergovernamental será realizada. Desta forma, esclarecer-se-á o que os

qualifica a expressarem a vontade de Estado.

Cabem aqui algumas considerações de caráter conceitual a

respeito do agente público e de seu papel nas relações intergovernamentais.

Buscou-se no direito administrativo as definições de agentes públicos e

agentes políticos, isto porque é nele que se encontra o respaldo conceitual

que qualifica a construção de relacionamentos intergovernamentais e é

também a principal referência da ação dos atores.

Segundo Gasparini', o Estado, conquanto não seja uma

pessoa física, tem reconhecido o atributo do querer e agir que se

concretizam pela vontade da ação dos agentes públicos. Desta forma, o

querer e o agir do agente público mais do que ser imputado e atribuído ao

Estado são tidos como do próprio Estado, desde que, é claro, no exercício

de sua atividade funcional. Por sua vez são agentes públicos políticos, os

ocupantes do mais alto grau hierárquico na estrutura constitucional e que,

munidos de autoridade, expressam o poder estatal em suas respectivas

48 Spink, Peter. Idem pg. 72
49 Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo. Ed. Saraiva, São Paulo, 1995. 345p.
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instâncias de atuação. No que se refere ao poder executivo, são agentes

políticos, os chefes dos executivos, seus auxiliares imediatos, como por

exemplo, os Secretários de Estado.

o Poder Executivo e a administração pública, embora esta

esteja sediada naquele, não se confundem, pois, seus órgãos de cúpula são

de natureza política 1. Segundo Bandeira de Mell01
, "agentes políticos são

titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja,

ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o

esquema fundamental do poder. Daí que se constituem em formadores da

vontade superior do Estado". Os vínculos que mantêm com o Estado é

político, portanto o que os habilita é o fato de serem cidadãos. Cabe

destacar também que, a essência do conceito de agente político acha-se na

ampla margem de liberdade que o mesmo possui para tomada de decisões,

na discricionariedade 1
.

No que se refere às relações que ocorrem entre órgãos

públicos, Gasparini como também Bandeira de Mello, afirmam que o que

ocorre é a relação entre agentes políticos, portadores de competências e

atribuições. "Estes sim podem relacionar-se, dado que são titulares de

competências, e o respectivo exercício é um dever-poder a que não podem

furtar-se. Não há, portanto qualquer relação inter-orgânica. Há isto sim,

uma relação interpessoal ou intersubjetiva (de aqente para aqente)'", disto

resultando constituirem elementos-chave para a realização da análise 1.

50 a este respeito ver: Bastos, C. Ribeiro e Martins, L Gandra. Comentários à constituição do Brasil.
3° volume, Tomo III, art.37 a 43. São Paulo, Ed. Saraiva, 1992.
51 Bandeira de Mello. Princípios gerais de administração Pública, São Paulo, Ed. Revista dos
Tribunais, 1969.
52 a este respeito ver: Meira, José de Castro. Agentes Públicos - Agentes Políticos. BDA - Boletim de
Direito Administrativo, janeiro de 1995. Ver também Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo
brasileiro. 19"ed. Ed. Malheiros. 1994. pg.lOO a 105.
53 Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo. Ed. Saraiva, 4aed. São Paulo, 1995. pg.34 e Mello,
Celso Antonio Bandeira de. A este respeito ver também: Apontamentos sobre os agentes e órgãos
públicos. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1981.
54 Outro fator relevante na qualificação dos nossos interlocutores refere-se ao fato de que os mesmos,
mais do que Secretários em suas respectivas instâncias de governo, são também presidentes dos
Conselhos Ambientais fato que, se os considerarmos também como representantes máximos dos
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Em suma, tem-se o estabelecimento de relações cujos atores

são, antes de mais nada, cidadãos; onde aflora a preponderância e o

reconhecimento da subjetividade, e também, a definição constitucional de

campos de atuação e de responsabilidades.

Mesmo tratando-se da dimensão subjetiva da ação, a partir da

qual os sujeitos definem e constroem a realidade sobre a qual pretendem

atuar e, portanto, portadora de racionalidade não instrumental, não é

possível desvincular a análise da dimensão estrutural do processo de

construção de relacionamento, mas sim não permitir que se sobreponha às

dimensões subjetivas da ação. Vinculada à análise estrutural, vista aqui

enquanto processo socialmente construído, não determinista, portanto, está

a idéia de que os sujeitos constroem simbolicamente o mundo em que vivem

e, consequentemente interagem entre si. Acrescente-se ainda, que

estrutura e capacidade transformadora dos indivíduos são complementares

e portadoras de potencialidades de articulações.

principais espaços de participação social no processo de formulação / implementação de políticas
ambientais, os qualifica ainda mais.
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CAPíTULO 3

3 - O problema central da análise e sua relevância: o SISNAMA

o presente capítulo juntamente com o que se segue compõem

um conjunto a partir do qual pretende-se identificar os principais elementos

presentes na construção do contexto do objeto empírico. Este procedimento

é necessário por que o contexto e, consequentemente, sua construção, são

bastante complexos. Sua complexidade, entende-se, demanda uma

abordagem político-institucional, pois a mesma desempenha um papel de

suma relevância na determinação do formato das relações

intergovernamentais que se pretende estudar. Outrossim, entende-se que a

referida abordagem não seria suficiente se não fossem considerados,

também, os processos a partir da qual foi consolidada.

3.1 - O decreto-lei n0200/67 no contexto da administração para o

desenvolvimento e no processo de construção da hegemonia do poder

executivo sobre o legislativo.

o processo de desenvolvimento no Brasil surgiu sob a

orientação ideológica do desenvolvimentismo. Visão prospectiva da

civilização industrial, como afirma lanni, no momento de superação da

hegemonia do capital agro-exportador, exprime a consolidação do poder

econômico engendrado na produção industrial, e sua transubstanciação em

poder político. Desenvolvimento, desta perspectiva é sinônimo de

industrialização e de rnodernlzação". Seu surgimento é identificado já na

propaganda da Aliança Liberal e adquire maior complexidade e abrangência
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a partir do segundo governo de Getúlio Vargas, nos anos 50. Seja em

momentos onde prevaleceu o desenvolvimento com nacionalismo ou em

associação com o capital internacional, o fato é que o Estado, no Brasil, até

o final da década de 80, foi a instituição básica do processo de

desenvolvimento com base na produção industrial. 2

Mais especificamente, o modelo de substituição de

importações vigorou nos Governos de Vargas e sofreu um breve interregno

no governo JK, tornando a ocupar espaço no regime militar estabelecido em

1964. Tratava-se do projeto Tenentista, agora no ideário de personagens

de maiores patentes. Tanto em 1936 como em 1967 houve grande

empenho no sentido de consolidar uma organização administrativa racional

capaz de executar as demandas do Estado empreendedor. Para tanto,

construiu-se um modelo de orientação para a ação político / administrativa

que se baseou num governo centralizado". É no desenvolvimentismo que

se encontram os fundamentos para tanto.

Nos anos 50 é que tomou forma um modelo ideológico de

administração do Estado que estava intimamente associado à promoção do

desenvolvimento, qual seja, a doutrina da administração para o

desenvolvimento. Forjada ideológicamente no período do pós-guerra,

quando a modernização administrativa passou a ser reconhecida como

instrumental para a consecução dos objetivos do desenvolvimento, a

administração para o desenvolvimento, foi um fenômeno de escala

internacional. Países desenvolvidos eram tidos como parâmetros de

eficiência administrativa e, grande número de governos latino-americanos,

I A este respeito ver Ianni, Otávio. Estado e Capitalismo no Brasil. 2 a ed. São Paulo, ed. Brasiliense,
1998 e Riggs, F.W.Administração no países em desenvolvimento: a teoria do modelo prismático. Rio
de Janeiro, FGV, 1968.
2 Fonseca. Pedro Cézar Dutra. Vargas: o capitalismo em construção. São Paulo, ed.Brasiliense, 1989.
3 a este respeito ver: Souza, Nelson Mello. Conceito de administrção para o desenvolvimento. Rio de
Janeiro, FGVIEIAP, 1969; Nogueira, R.Martinez. EI rol dei Estado y las politicas administrativas em
la Argentina. Revista Venezoelana de Administração Pública. Caracas, 1975 e Wahrlich, Beatriz.
Evolução das ciências administrativas na América Latina. Revista de Administração Pública .. Rio de
Janeiro, 13(1):31-68. Heady, FerreI. Administração Pública: uma perspectiva comparada. Rio de
Janeiro, Zahar, 1970.
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com vistas a criar condições para viabilização do processo de

desenvolvimento, passaram a priorizar mudanças em suas respectivas

administrações. No caso do Brasil, a administração para o

desenvolvimento, além do apoio técnico, resultou na organização de novos

órgãos públicos, na reorientação dos já existentes e na criação de um corpo

de administradores capaz de exercer liderança em programas de estímulo e

apoio ao aperfeiçoamento social e econômico. Em linhas gerais, tratou-se

de um modelo gerencial no qual se procurou moldar as ações de um Estado

às necessidades do desenvolvimento. Neste sentido a administração

tornou-se objeto de transformação da atuação do Estado na economia e sua

administração.

A administração para o desenvolvimento parte do princípio

segundo o qual as limitações da administração pública em países em

desenvolvimento são vistas como fatores de malogro do planejamento

governamental e, este, por sua vez, tende a considerar o enfoque

econômico como predominante, quando não exclusivo. Consequentemente,

na tentativa de somar esforços para a superação das condições de

subdesenvolvimento, a ação do Estado deve, necessariamente, estar

voltada para a promoção do desenvolvimento nacional, - entendido como

crescimento econômico ou dele sendo decorrente. Este esforço de

superação deu-se no sentido da promoção de maior racionalidade nos

procedimentos administrativos, vistos serem fundamentais ao processo de

formulação e implementação de políticas públicas bem como no processo

de ampliação do espectro de atuação direta do Estado na economia.

Neste sentido, é necessária a atuação eficiente na formulação

de programas; na elaboração e acompanhamento do orçamento; é

requerida a maior capacidade de organização e controle das atividades

administrativas; maior ênfase no desenvolvimento dos recursos humanos,

etc. O planejamento, mais especificamente, sua mecânica, passa a ser foco

da atenção e um referencial para os esforços de reforma administrativa.
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A máquina administrativa do Estado deveria ser transformada

com base em critérios técnicos que garantissem sua eficiência. A adoção

de modelos de racionalidade operacional são, então, priorizados. Outra

questão a ser considerada é temporal, ou seja, a urgência com a qual os

fins desenvolvimentistas eram buscados, tornava o Estado seu principal

agente de promoção. A partir do intento de justificar ideologicamente uma

visão despolitizada da administração pública, o modelo propunha a

superação de todos os obstáculos institucionais à implementação de

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento.

Conquanto a administração para o desenvolvimento traduzisse

o anseio em vincular a reforma administrativa ao processo de

desenvolvimento, tal vinculação estava condicionada tanto pela articulação

estrita entre o sistema de planejamento global do governo e o subsistema

de planejamento, quanto pela capacidade de identificar e hierarquizar

setores ou instituições críticas para o desenvolvimento socioeconômico do

país, de modo a canalizar, prioritariamente, os recursos e esforços da

reforma administrativa para tais setores e instituições.

o desafio maior é transformar a reforma administrativa de

variável sem poder causal do desenvolvimento politico - econômico e social,

em variável causativa, ou seja, precipitadora e condutora do mesmo". Para

tanto, idealizou-se uma estratégia de implementação da reforma. A

estratégia privilegiou a internalização dos objetivos da reforma no seio das

instituições consideradas prioritárias do Estado, o que incluiu toda a

administração direta e que representou a chamada primeira fase de

implantação da reforma. Em seguida generalizando-se para toda a

4 Nascimento, Kleber T. Implicações do moderno conceito de administração para a formulação de
uma estratégia de reforma administrativa. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 6(1):5-
31 jan/mar. 1972.
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administração pública a idéia de melhoria do processo de execução dos

programas de governoS, compondo-se assim a segunda fase da reforma.

o regime militar estabelecido em 1964 era signatário do

projeto desenvolvimentista de vertente nacionalista. Concretamente,

durante o referido regime, dadas as condições políticas de seu

estabelecimento - e justificado sobretudo pela necessidade de planejamento

centralizado - um conjunto de atos do governo federal foram editados de

forma autocrática e com características de excecionalidade no sentido de

garantir a ascendência do poder executivo sobre o poder legislativo.

Na prática, um balanço das ações do governo revela que

simultâneamente ao processo de formulação e de implementação da política

econômica anti-inflacionária, era necessário também a instituição de

mecanismos de planejamento e de orçamento-programa admitido esse

como instrumento pelo qual a administração pública viria a funcionar

eficientemente. "Com a Reforma Administrativa, o Poder Executivo contará

com os instrumentos essenciais para organizar a Administração Federal,

elaborar os programas gerais e setoriais de trabalho. Operar segundo o

roteiro do orçamento-programa, atuar dentro do ritmo impôsto pela

programação financeira, controlar o funciamentamento dos serviços,

acompanhar a execução dos programas e fiscalizar, racionalmente, o

emprêgo dos dinheiros públicos". Esta medida, segundo o próprio

Presidente da República, dada as condições críticas pelas quais o país

passava, era condição necessária para debelar o déficit público e a

inflação, para reduzir os desequilíbrios setoriais e regionais, para tornar

5 Basicamente a primeira fase de implementação da reforma, que compreende os anos de 1967 a 1970,
é caracterizada por: a) esforço de descentralização de atribuições e racionalização de rotinas; b) a
divulgação ampla dos objetivos da reforma e c) adaptação das estruturas dos diversos Ministérios aos
preceitos do Decreto-Lei 200/67. A segunda fase, que compreende os anos de 1970 a 1973, é
representada pelo processo de melhoria da execução dos programas de governo, procedendo a
integração das atividades de planejamento, orçamento e reforma administrativa. A este respeito ver:
Beltrão, H. Conferência promunciada em São Paulo, em 27 de junho de 1967, reproduzida em
Reforma Administrativa, filosofia básica, princípios. Rio de Janeiro, Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral, Escritório de Reforma Administrativa, 1968.
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eficientes a prestação de serviços públicos, dentre outras e, base das

reformas econômicas e sociais ainda por serem formuladas.

As medidas acima referidas que estão expressas no corpo do

decreto-lei 200/67 constituem exemplos claros do papel que o referido

instrumento legal representou na promoção da administração para o

desenvolvimento, inciusive em sua operacionalizaçâo", Merece destaque,

também, a Emenda Constitucional n° 18 de dezembro de 19658
. A política

fiscal nela explicitada promoveu uma mobilização de recursos para o

desenvolvimento do país. A partir dela a alocação de recursos passou a ser

feita segundo as prioridades dos planos nacionais, caracterizando o sistema

tributário nacional pela centralização do poder de decisão na União.

Este processo de construção da hegemonia do poder

executivo pode também ser observado no curto período de tempo havido

entre a institucionalização dos trabalhos de realização dos estudos

necessários à elaboração da reforma administrativa, até sua tranformação

em fato, pois, a reforma administrativa foi ajustada ao texto Ato Institucional

n° 4 de 7 de dezembro de 1966 que regulou o processo de elaboração da

constituição do regime militar. Este fato deu-se especificamente no que se

refere às medidas relacionadas ao Tribunal de Contas", e mais

especificamente, dando poderes ao Presidente da República para que este,

no exercício de suas funções pudesse expedir decretos com força de lei

sobre matéria administrativa e financeira".

6 Estados Unidos do Basil. Mensagem do Sr. Presidente da República ao Congresso Nacional. Diário
do Congresso Nacional ano XXII n° 17, 2 de março de 1967.
7 A respeito do papel do decreto-lei 200/67 na operacionalização da administração para o
desenvolvimento, ver: Bertero, C.O. O estado brasileiro e a evolução da administração pública:
esboço histórico. Brasília. FUNCEP. mimeo s/d. e Fetter, A. Adimistração para o desenvolvimento in
Modernização administrativa. Coletânea de Monografias. IPEA, Brasília, 1978.
8 Emenda Constitucional n ? 18 de dezembro de 1966. lex: Coletânea de Legislação: Lex ed. São
Paulo.
9 art. n° 138 inciso IV do AI n04. Lex: Coletânea de Legislação. Lex ed.Ltda, São Paulo.
10 art. n " 9 parágrafo 2 ° do AI n ? 4
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A título de esclarecimento, cabe destacar que os instrumentos

da reforma administrativa não se limitam ao Decreto-lei 200 de 25 de

fevereiro de 196711 que dispõe sobre a organização da administração

federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa. A reforma

abarca também outros dois instrumentos legais a saber, a Constituição de

1967, no que tange ao orçamento e a fiscalização financeira e orcamentária

(arts. 63 a 71) bem como outro decreto-lei, o de número 199, publicado na

mesma data do anterior e que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de

Contas.

o decreto-lei 200/67 e o decreto-lei 199/6712
, em seu conjunto

constituem a principal referência da reforma administrativa, pois consolida a

institucionalização das atividades de planejamento normativo para a esfera

intergovernamental sob a forma sistêmica e sob o comando da União, em

associação com a instituição do orçamento-programa.

Outra Emenda Constitucional", imposta em 1969, a de n- 1,

como que arrematou o processo que já estava estabelecido e consolidou a

hegemonia do poder executivo sobre os demais. Destaca-se, a seguir,

alguns de seus artigos que corroboram para esse fato.

• art.8 que dá competência à União para planejar e promover o
desenvolvimento e a segurança nacional;

• art.51 que dá ao Presidente o poder de ao enviar projeto de lei sobre
qualquer matéria, solicitar sua aprovação dentro do prazo de 45 dias no
Congresso;

• art. 55 que possibilita, pelo Presidente a expedição de decretos-leis em
casos de urgência ou interesse público nas matérias afetas à segurança
nacional, finanças públicas, inclusive normas tributárias e criação de
cargos públicos e fixação de vencimentos;

11 DOU _ Seção I Parte I - Suplemento n ° 39 de 27 de fevereiro de 1967.
12 idem
!3 Constituição da República Federativa do Brasil. Emenda Constitucional n"I de 17 de outubro de
1969. Lex: Coletânea de Legislação. ed. Lex Ltda. São Paulo.
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• art.57 que, entre outras determinações, torna competência exclusiva do
Presidente da República a iniciativa de leis que disponham sobre matéria
financeira, criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumente
vencimentos ou a despesa pública, disponham sobre a organização
administrativa e judiciária, tributária e orçamentária;

Estabelecia-se, assim, as condições concretas e os

instrumentos para a promoção, pelo Estado, do desenvolvimento sob sua

égide A este respeito e mais especificamente, no que se refere ao Decreto-

lei 200/67, Warhlick, afirma que, na prática, o mesmo constituiu fator

importante no desequilíbrio de posição dos Poderes Executivo e legislativo,

em favor daquele". Pode-se afirmar, por outro lado e dando-lhe maior

abrangência, posto que desde a assunção do poder, o governo militar se

empenhou em formular e lançar as bases da reforma administrativa, que a

mesma, "foi uma das peças mestras da reformulação político-institucional do

o empenho do Estado na promoção da reforma administrativa

pode ser observado também nos objetivos do planos econômicos

formulados pelo regime militar. Dentre eles, destaca-se o Plano de Ação

Econômica do Governo - PAEG, em cuja vigência foi formulado o decreto-lei

200/67.

o PAEG tinha pretensões de se constituir no fundamento para

a implantação do planejamento econômico no país". O Plano pretendeu

formular uma política econômica capaz de eliminar os fatores internos de

estrangulamento que bloqueavam o crescimento econômico". Em linhas

gerais, o PAEG assumiu como propósito, básico a estabilização, o

desenvolvimento e a reforma institucional e, mais, estabeleceu as linhas

14 Whrarlick, Beatriz Organização governamental e administrativa voltada para o
processo de desenvolvimento nacional: o caso brasileiro. Revista de
Administração Pública, Rio de Janeiro, 13(2):7-36 abril/jun 1979.
IS Ministério da Justiça. Atividades na semana da reforma administrativa (14 a 19 de outubro de
1968). Departamento de Imprensa Nacional, 1969 p.7
16 Macedo, Roberto B.M. Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (1963/1965) pg. 53,
in Lafer, Betty Mindlin. Planejamento no Brasil. Ed. Perspectiva, SP, 1970. Série Debates.
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norteadoras da política econômica do país para o período de 1964 a 1967.

"Procurava-se mais uma hierarquização de problemas, um esforço de

transição e um maior conhecimento da realidade criando-se, assim, pré-

condições para ações de planejamento mais profícuas no futuro?".

Pretendia-se a "recuperação do ritmo de desenvolvimento observado no

período 57/61, em tormo de 7%a.a.; contenção progressiva do processo

inflacionário; algumas correções na distribuição de renda; realização de

reformas de base (administrativa, bancária, fiscal e agrária) e o

reescalonamento da dívida externa?".

Para tanto seria necessário "assegurar ao governo uma

crescente unidade de comando, dentro de sua própria esfera de ação,

submetendo as distintas agências que o compunham às diretrizes de um

plano maíor''". Neste sentido, urgia definir, em consonância com as metas

estabelecidas no plano econômico, os caminhos da ação e seus

procedimentos operacionais.

Depois do PAEG, em 1967, foram elaborados, o Programa

Estratégico de Desenvolvimento, para o período de 1968 a 1970, e o I Plano

Nacional de Desenvolvimento, para o período de 1972 a 1974. Em todos

eles, a problemática da atuação eficaz do Estado e seu papel como agente

promotor do desenvolvimento estava explicitamente colocada. Mais do que

isto, estes planos em associação com a atuação direcionada do Estado no

sentido do desenvolvimento, acabou por resultar no período denominado

"milagre econômico", onde as taxas de crescimento da economia chegaram

a 13% a.a., entre os anos de 1971 a 1973.

17 Martone, Celso L. Análise do Plano de Ação Econômica do Govêrno (1964/1966) pg.71 in Lafer,
Betty Mindlin opus cit
18 idem pg.67
19 idem pg 53
20 Costa, Jorge G. Planejamento governamental: a experiência brasileira. Rio de Janeiro, FGV, 1971
pg.191
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Embora necessárias estas considerações não são suficientes

para o entendimento dos princípios basilares que nortearam a formulação

do sistema de planejamento do Regime que, conforme será abordado no

capítulo empírico, terá grande influência sobre o objeto. Para tanto, então, é

necessário que se analise o modelo de planejamento proposto e seus

principais princípios norteadores.

3.2 - O decreto-lei 200/6721 enquanto diretriz para o estabelecimento de

um sistema de planejamento

Segundo, Nazaré Dias", a finalidade da reforma está

basicamente relacionada às condições que o poder executivo possuía para

o exercício da gestão pública, as quais tornavam-se cada vez mais

complexas. Segundo ele estava havendo uma excessiva centralização

administrativa; o desembolso de caixa do tesouro deveria ajustar-se à

programação orçamentária e à disponibilidade de recursos financeiros; os

sistemas de controle que a administração dispunha eram insatisfatórios no

que diz respeito à execução dos programas como no que tange à

responsabilidade financeira e orçamentária dos agentes. O enfrentamento

desta problemática levou à instituição de um processo de planejamento que

seria seu principal instrumento.

É neste sentido que o artigo 7° do Decreto-lei 200/67, enfatiza

a necessidade do planejamento, sendo seu objetivo a promoção do

desenvolvimento econômico-social do país e da segurança nacional.

Norteando-se segundo a explicitação de planos e programas a serem

elaborados, consta no referido artigo que o planejamento compreenderá a

elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: plano geral

de governo; programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual;

orçamento-programa anual; e, programação financeira de desembolso.

2JDiário Oficial, Seção l, Parte I - Suplemento n039 de 27 de fevereiro de 1967.
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Esta associação do Orçamento-Programa, da Programação de

Desembolso e do Planejamento, que em seu conjunto, tinham por objetivo

criar as condições necessárias ao executivo executar suas ações com a

eficiência necessária à efetivação do desenvolvimento, compõem a

estrutura da reforma, conforme consta do Título 111, cujo vértice principal é o

planejamento.

Pretendia-se que a ação administrativa se desenvolvesse com

base no orçamento-progama, que era o instrumento de estabelecimento da

relação entre o executivo e o legislativo, e pela programação financeira de

desembolso que era o mecanismo através do qual eram liberados os

recursos financeiros que iriam permitir aos administradores cumprirem seus

programas de modo controlado e segundo uma cronologia.

A "ação administrativa, responsabilidade precípua do poder

executivo, há de ser precedida de planejamento em que, considerados os

objetivos nacionais e os recusos disponíveis, se tracem os rumos a seguir

na busca do desenvolvimento'?". Para tanto, o administrador, em qualquer

nível que atue, terá de situar-se e agir em consonância com as diretrizes e

linhas gerais do planejamento governamental. Daí a necessidade do

elemento controle para verificação do exercicio de condutas previamente

estabelecidas, como também a consideração do planejarnento enquanto

campo neutro do processo de formulação e implementação de políticas

públicas.

Pretendia-se a partir deste ideal de neutralidade, racionalizar e

modernizar a burocracia pública pelo recrutamento de numerosos

especialistas (notadamente no que concerne ao planejamento),

transformando-se o sistema administrativo governamental numa especie de

tecnoestrutura. Segundo lanni, tecnoestrutura corresponde a uma "estrutura

22 Dias, Nazaré. A Reforma Administrativa de 1967. Rio de Janeiro, 2a ed. FGV. 1969. pg 46
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de poder largamente apoiada em novas organizações burocráticas,

dispondo de recursos específicos de um certo tipo de pensamento técnico-

científico, como também de acesso muito mais amplo e sistemático, do que

qualquer outra esfera de governo, aos elementos indispensáveis à

formulação de uma visão de conjunto, e detalhada, do sistema político-

econômico do País"24.

A gestão tecnocrática é aquela em que os próprios tecnólogos

assumem o comando hegemônico dos aspectos - chave do processo

decisório. Em outras palavras, a tecnocracia ocorre quando a tecnologia,

alicerçada na autoridade da ciência, faculta-se a tomada de decisão acima

da sociedade, tornando-se um privilégio daqueles que detêm o saber e o

cargo. Desta forma confunde-se saber com poder, passando as decisões

técnicas a serem vistas como inquestionáveis e mistificadas pelo anteparo

da ciência. Este fenômeno, apesar de ter como paradigma a administração

indireta, ocorreu também, e com grande intensidade na administração

direta, haja visto o poder que seus órgãos possuíam e exerciam em nome

da racionalidade científica.

Examinou-se acima o papel que a Emenda Constitucional n° 1

de 1969 exerceu sobre o processo de consolidação da hegemonia do

executivo sobre o legislativo e para o fortalecimento da União, em

detrimento dos demais entes federados. É neste processo que

institucionaliza a atividade de planejamento, centralizado e sob o comando

da União, que se entende o papel do Decreto-Lei 200/67, enquanto

instrumento da consecução dos objetivos da referida Emenda

Constitucional.

Contudo, entende-se que a relevância do papel que o decreto-

lei 200/67 assumiu enquanto diretriz do sistema de planejamento da União,

23 Dias, Nazaré. idem pg 57
24 Ianni, Octavio. Estado e Planejamento econômico no Brasil (1930-1970). sa ed. Rio de Janeiro, Ed.
Civilização Brasileira, 1977. pg. 315
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deve perpassar necessariamente por uma análise qualitativa da concepção

do mesmo, isto é, deve-se compreender o modelo, a partir do qual será

justificada sua prática. Para tanto, nos subitens que seguem, analisar-se-á

o modus operandi, enquanto referência normativa e também a partir dos

marcos conceituais sob os quais encontra legitimação técnica e científica.

3.2.1 - Modus Operandi do sistema de planejamento

Conforme já foi visto, é inerente à administração para o

desenvolvimento a concepção do Estado como agente eminentemente ativo

no processo de desenvolvimento, bem como também a idéia de capacitar a

máquina federal para a otimização da aplicação de seus recursos no

sentido de acelerar o referido processo. Isto se deve a admissão da

hipótese de que a atuação do Estado acelera o índice de crescimento

econômico num ritmo maior do que ocorreria sem qualquer esforço

consciente, ou, o que é talvez mais importante, por ele, disciplinado.

Contudo, se a máquina governamental pretende ser um

agente atuante do processo, isso implica a concentração de um conjunto de

decisões-chave dentro do sistema de planejamento. Este sistema, no

âmbito da administração para o desenvolvimento ~, necessariamente,

responsável pela ação corretiva de eventuais distorções setoriais ou globais

na vida econômica do país." Por outro lado, implica também na superação

de todo e qualquer obstáculo administrativo capaz de dificultar o alcançe

das metas estabelecidas no planejamento da economia.

Neste sentido, a intenção fundamental do Decreto-Lei não foi a

de explicitar questões afetas à estrutura organizacional do setor público

federal, embora também a comptemple, mas sim de ser uma verdadeira lei

de diretrizes, a qual, por sua natureza, deveria apresentar não apenas o

2S idem pg.12
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planejamento enquanto um de seus princípios fundamentais, como será

abordado mais adiante, mas também como instrumento capaz de nortear o

modus operandi da ação estatal. Entende-se por modus-operandi, no

contexto do decreto-lei 200/67, mais do que uma dimensão da organização

do Estado, mesmo porque, como já foi dito tratava-se de uma verdadeira lei

de diretrizes. Entende-se que se refere aos processos relacionados com a

natureza da interação com vistas à realização da ação, ou seja, ao como

interagir e com quem para a realização a ação, a partir da definição a priori

de metas a serem alcançadas.

A institucionalização da prática de planejamento nos moldes

das condições políticas-econômicas vigentes e no âmbito da administração

para o desenvolvimento, é a principal questão a que se refere o modelo

proposto de planejamento. Este se materializaria a paritr de um órgão

coordenador que englobasse todos os demais órgãos da administração

pública. A referida prática de planejamento está contida nos títulos 111,IV e

V do Decreto-Lei 200/67 e, assim se apresenta:

Os artigos constituintes do Título 111,que se refere ao

planejamento, ao orçamento-programa e à programação-financeira (artigos

15 ao 18) consolidam o planejamento como tônica da ação administrativa

sob a responsabilidade direta do Presidente da República, a quem cabe

aprovar, exercer a orientação e a coordenação das ações. Por sua vez, as

referidas ações deverão estar condizentes com os planos e programas

formulados pelo Presidente. Acrescenta ainda, que toda e qualquer

atividade deve estar, necessariamente, ajustada ao orçamento-programa e

que compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância

com a programação financeira de desembolso.

Quanto ao Título IV, referente à supervisão ministerial, que

compreende os artigos 19 ao 29, este apresenta o que vem a ser a forma de

estabelecimento e funcionamento do sistema de planejamento
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governamental. Em princípio, todo órgão da administração direta e indireta

está sujeito à supervisão do respectivo Ministro de Estado, que por sua vez

é responsável perante o Presidente da República pela sua realização. A

supervisão deverá ser exercida com o apoio de dois Órgãos Centrais,

especialmente criados na estrutura de cada ministério civil e organizados

preferencialmente em base departamental, para a função e através da

orientação e controle das atividades dos órgãos vinculados ou

subordinados. Além dos mencionados Órgãos Centrais, também apoiarão o

exercício da supervisão, entre outros, uma Divisão de Segurança e

Informações que deverá colaborar com a Secretaria Geral do Conselho de

Segurança Nacional e o Serviço Nacional de Informações.

Os Órgãos Centrais acima referidos são os órgãos centrais de

planejamento, coordenação e controle financeiro e os de direção e

supevisão. Em linhas gerais,o primeiro tem a incumbência de assessorar

diretamente o Ministro de Estado e realizar estudos para formulação de

diretrizes e desempenhar funções de planejamento, orçamento, orientação,

coordenação, inspeção e controle financeiro. Está subdividido em outros

dois órgãos, quais sejam, a Secretaria Geral, que é o órgão setorial de

planejamento e orçamento, nos termos do já mencionado Título 111e pelo

Órgão de Direção e Supervisão, e que integra os sistemas 'de administração

financeira, contabilidade e auditoria. Por sua vez, o Orgãó..de Direção e de

Supervisão tem por função a adminstração de atividades específicas e

auxiliares.

As atividades auxiliares, como apregoa o Título V, que é

composto pelos artigos 30 e 31, referem-se as atividades que são comuns a

todos os órgãos de adminstração e que necessitam de coordenação central,

tais como de pessoal, orçamento, administração financeira, contabilidade e

auditoria, serviços gerais e outras serão cada uma delas, organizadas sob a

forma de sistema. O conjunto de sistemas de atividades-meio, comporão o

chamado Sistema de Atividades Auxiliares. Os Órgãos Centrais - já
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mencionados - dos referidos sistemas situam-se na Presidência da

República, no Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e no

Ministério da Fazenda, e são responsáveis pelo cumprimento das leis e pelo

funcionamento eficiente e coordenado.

No que tange à administração direta", conforme o artigo 25,

são os seguintes os objetivos da supervisão ministerial: a) assegurar a

observância da legislação federal; b) promover a execução dos programas

de governo; c) fazer observar os princípios do planejamento, coordenação,

descentralização, delegação de competência e controle; d) coordenar as

atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com a dos

demais ministérios; e) avaliar o comportamento administrativo dos órgãos

supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a

dirigentes capacitados; f) proteger a administração dos órgãos

supervisionados contra interferências e pressões ilegítimas; g) fortalecer o

sistema de mérito; h) fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores

e bens públicos; i) acompanhar os custos globais dos programas setoriais

de governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços; j)

fornecer ao próprio órgão do Ministério da Fazenda os elementos

necessários à prestação de contas do exercício financeiro e k) transmitir ao

Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização deste, informes relativos à

administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério

Como se pode observar, os títulos amarram simultaneamente

uma concepção de modus operandi caracterizado pelo controle centralizado

sobre a execução das ações como também a exclusividade, dos Órgãos

Centrais, do ato de planejar a ação a ser executada e uma rígida linha de

comunicação e autoridade hierárquica, formando o que se pode denominar

de base sobre a qual de todo o sistema de planejamento foi forjado. Para

compreender e qualificar os mecanismos de seu funcionamento, contudo,

26 Segundo o artigo 4, inciso I, do decreto-lei 200/67, a administração direta é constituída pelos
serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
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torna-se necessário, identificar e contextualizar os principais conceitos

norteadores de sua idealização e realização.

No Título 11do decreto-lei 200, artigos 6 até 14, encontram-se

os princípios fundamentais aos quais as atividades da administração federal

deverão obdecer. São eles: planejamento; coordenação; descentralização;

delegação de competência; e, controle.

No que se refere ao planejamento, segundo o artigo 7°, este

deverá promover o desenvolvimento econômico e social do país bem como

a segurança nacional e deverá ser norteado por planos, programas

elaborados na forma do Título 111- que se refere ao planejamento, ao

orçam,ento-programa e à programação financeira - já abordado, e

compreender os instrumentos básicos: plano geral de governo; programas

gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual; orçamento-programa

anual e programação financeira de desembolso.

A coordenação, segundo o artigo 8, deverá estar presente,

permanentemente, em todas as atividades da administração federal,

principalmente no que se refere à execução dos planos e programas de

governo. Deverá, também ser exercida em todos os níveis da

administração, mediante, entre outras práticas, a instituição e funcionamento

de comissões de coordenação em cada nível administrativo. No que tange

ao nível superior da administração federal, a coordenação deverá ser

exercida através de reuniões entre Ministros de Estado responsáveis por

áreas afins e sob a coordenação do respectivo Ministro de Estado, como

também através do funcionamento das já mencionadas Secretarias Gerais

e, da coordenação central dos sistemas de atividades auxiliares.

Quanto ao controle da atividades federais, diz o artigo 13 que

deverá ser exercido em todos os órgãos e em todos os níveis da

administração. Deverá ser exercido pelas chefias com vistas à execução
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dos programas e da observância de normas, como também pelos órgãos

próprios de cada sistema com vistas à consecução das normas gerais que

regulam o exercício das atividades auxiliares, já referidas acima.

No que se refere à questão do conceito de descentralização,

tal como é colocada, dado ao fato de fazer uso dos conceitos de

descentralização e de desconcentração muitas vezes como sinônimos, é

fonte de equívocos de interpretação, segundo alguns autores da área do

direito administrativo". Entende-se que a analise da descentralização e de

seu principal instrumento, a delegação de competência, em conjunto, tal

como é apresentada pelo decreto-lei, fornece uma clara dimensão de sua

abrangência conceitual, malgrado o uso dúbio do termo.

A centralização administrativa constituía o problema mais

importante a ser combatido. Segundo Hélio Beltrão", essa deveria ser

combatida porque era a causa não só do subdesenvolvimento econômico e

social como também e principalmente, porque era consequência dele, o que

por sua vez levava ao subdesenvolvimento político e administrativo.

Embora em seu texto, Hélio Beltrão concorde que a

centralização rio campo administrativo, ou como ele mesmo afirma, a

concentração do poder de decidir". seria o cerne de todos os males da

administração pública federal - não se trata de a administração pública

federal abrir mão deste poder, mas sim, segundo o autor, de definir mais

claramente que existem nos processos de gestão pública dois outros

processos, quais sejam: o de direção geral e o de execução. O primeiro

sendo normativo, definidor de programas de ação e de orçamentos. O

segundo, executivo e com autoridade para discutir casos concretos, ou seja,

27 MeireIles, EIly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19a edição, Ed.Catavento, SP,1994, p. 69.
Grau, Eros Roberto. A distinção entre as noções de administração centralizada e descentralizada e de
administração direta e indireta. Revista de Administração / USP, São Paulo, vo115(2) pgs 19-27,
abr/jun 1980
28 Beltrão, Hélio. Idem pg.33
29 Beltrão, Hélio. Idem, idem
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possuidor de determinada margem de atuação dentro dos limites impostos

pela administração central.

A justificativa que Hélio Beltrão coloca é que a centralização

chega ao ponto de deter para si a execução das ações (despachos de

processos) prejudicando assim sua função decisória. A título de exemplo do

grau de congestionamento da Presidência da República, o autor cita que

estavam subordinados ao presidente mais de 100 autarquias, cerca de 20

sociedades de economia mista e cerca de 10 empresas públicas". Tratava-

se portanto de fortalecer a função decisória da União.

No que se refere à centralização de poderes na União em

detrimento dos governos locais, Beltrão reconhece que o Governo Central

vinha paulatinamente ocupando espaços de atuação anteriormente

ocupados pelos Estados e pelos Municipios'". Como solução propôs a

proclamação do principio segundo o qual "toda vez que existir órgão

estadual ou municipal aparelhado para executar determinada atividade ou

serviço, o Govêrno Federal, em vez de intrometer-se na execução, deve

celebrar convênios com os Governos Locais (ou contrato com a órbita

privada, se fôr o caso)?". Não se pretende rever, segundo ele, os abusos

da competência constitucional apontados como causa do problema e sim

fazer com que as instâncias estadual e municipal execútem as ações,

mantendo na União, o poder de decidir quem é ou não capaz de executá-

las. O coroamento desta proposição se deu com o Ato Institucional n08,

cujo artigo n01 atribui ao poder executivo dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios de população superior a 200 mil habitantes, competência

para realizar, por decreto, a respectiva reforma administrativa, observados

os princípios fundamentais adotados para a administração federal".

30 idem, pg 44
31 idem, pg.39
32 idem pg; 39
33 Ato Institucional n° 8 de 2 de abril de 1969. Lex: Coletânea de Lexislação. Lex. ed. Itda, São
Paulo.
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Por sua vez, Nazaré Dias também explicita o conteúdo da idéia

de descentralização nos mesmos moldes de H. Beltrão. Segundo ele, lia

descentralização recebeu grande ênfase, traduzindo a orientação geral da

reforma no sentido de prestigiar a ação dos órgãos da periferia, facilitar seu

funcionamento e repor a estrutura central de direção superior no plano que

lhe cabe, liberando-a da massa de papéis impeditiva de sua atividade de

cúpula.'?'

Pode-se verificar, portanto, que tanto para H. Beltrão, quanto

para N.Dias, a descentralização refere-se única e exclusivamente a um

conceito administrativo, onde o que está em questão é o que cabe fazer e a

quem cabe fazer, sendo que estas decisões estavam, necessariamente, a

cargo do Governo Central.

A descentralização, tal como consta no Decreto-Lei 200/67

aconteceu em duas linhas de ações qualitativamente distintas, dando

tratamento diferenciado à horizontalização e verticalização da ação estatal,

ou seja, à administração indireta e direta. Em seu artigo 10, o Decreto-lei,

prevê a descentralização da produção governamental, com vistas ao

aumento da eficiência estatal neste campo, dando assim fôlego ao processo

de crescimento do setor público iniciado nos anos 30 e intensificado nos

anos 50, circunstância da qual resultou a organização de grandes

corporações governamentais voltadas para a execução de políticas setoriais

consideradas prioritárias para o desenvolvimento. Verifica-se, após a

implementação do decreto, a proliferação de empresas governamentais no

setor de produção, conforme observa Martins, quando da abordagem do

período compreendido pelos anos 66 e 7635
.

Simultâneamente, ao acirramento do processo de criação de

organismos estatais de produção verificado na adminstração indireta,

34 Dias, Nazaré. Opus cit pg 83 e seguintes
35 Martins, Luciano. A expansão recente do estado no Brasil: seus problemas e autores. Instituto
Universitário de pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ, 1977.
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ocorreu na administração direta um processo de centralização das

decisões, caracterizada, sobretudo, pela perda da capacidade decisórias

das instâncias estadual e local de governo. "De um lado, praticamente a

totalidade das decisões acerca da alocação de recursos públicos concentra-

se a nível federal, consagrando um sistema quase que totalmente

centralizado em termos verticais. Ao mesmo tempo, as mudanças

provocadas no nível da execução resultaram numa elevada

descentralização horizontal da produção?". Ocorrendo aí uma centralização

vertical das decisões, acompanhada da descentralização horizontal da

produção.

Se descentralização é uma questão de atribuir a outro poder

de administração, pode então ser entendida linearmente como técnica de

descongestionamento administrativo. Outro princípio, a delegação de

competência, mantém com o da descentralização uma relação muito

próxima, ao ponto de Meirelles37 sugerir que melhor seria se fosse

considerada forma de aplicação do princípio da descentralização.

Consta no art 6 do decreto-lei 200/67 que as atividades da

Administração Federal obedecerão o princípio da Delegação de

Competência e no art.11 que este princípio será utilizado como instrumento

de descentralização administrativa. Delegação exprime, na linguagem

jurídica, em sentido amplo, a concessão ou a transmissão de um poder

atribuído a uma pessoa ou de uma entidade da administração pública a

outra, por tempo determinado. "Tem caráter facultativo e transitório e apoia-

se em razões de oportunidade e conveniência e na capacidade de o

delegado exercer a contento as atribuições conferidas, de modo que o

delegante pode sempre retomar a competência e atribuí-Ia a outrem ou

exercê-Ia pessoalmente?". O autor observa também que só é delegável a

36 Rezende, Fernando. Empresa pública e a intervenção do estado na economia: ação suplementar à
iniciativa privada - perspectivas em face da conjuntura atual. In IPEA/SEMOR A empresa pública
no Brasil: uma abordagem multidisciplinar. Brasília, OPEA, 1974.
37 Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 19'ed. ed. Malheiros, São Paulo, 1994.
38 Meirelles, Hely Lopes. idem pg. 640
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competência para a prática de atos e decisões administrativas", excluem-se

portanto, os atos de natureza política. Segundo o decreto-lei 200/67, a

delegação de competência deverá permitir ao governo federal exercer de

forma eficiente a programação, supervisão e fiscalização das ações

planejadas.

A delegação, da mesma forma como o ato de avocar, ordenar,

fiscalizar, deve ser entendida no âmbito do princípio da hierarquia, princípio

este, entre outros, que rege a estruturação da Administração Pública. A

hierarquia, ou o poder hierárquico, reconhece no poder executivo a

competência de distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e

rever a atuação de seus agentes. Se a delegação é uma faculdade que

implica poder hierárquico, só pode ocorrer, consequentemente, onde haja

hierarquia.

Por sua vez, o conceito de competência é muito mais

complexo que o de delegação, pois engloba questões de natureza

federativa, de organização política e administrativa do Estado como também

relações entre instâncias de governo. Em linhas gerais, competência" é um

complexo de atribuições e de faculdades das quais o sujeito é o Estado e

que dizem respeito a determinada instância de poder ou determinado órgão

da administração pública. Cada um deles não tem abstratamente a

possibilidade de exercitar direitos de Estado, mas apenas, certos e

determinados direitos que lhes forem atribuídos". Neste sentido, todo

exercício de função está apoiado em atribuições denominadas

competências, desde que expressa em lei, pois inexistindo lei que outorgue

competência, a mesma não existe. O conceito não é jurídico, segundo

39 Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontada da administração pública que, agindo
nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. É sempre uma manifestação volitiva
da administração no desempenho de suas funções de poder público, visando a produzir algum efeito
jurídico. Meirelles, Hely Lopes. idem pg 133
40 Competência diz respeito a uma medida legal que torma consentida a manifestação da vontade
administrativa e é qualitativamente distinta da concepção de capacidade. Diz diz respeito ao poder-
dever de agir.
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Manoel Franco Sobrinho", e sim originário da organização, divisão e

faculdades de trabalho administrativo, ou seja, decorre do princípio da

divisão do trabalho.

Numa perspectiva mais ampla, cabe considerar que é a partir

da atribuição e realização da competência que as estruturas institucionais

relacionam-se entre si como também que a competência assegura direção

única de coordenação. Segundo Manoel Franco Sobrinho, a competência

integra-se num amplo sistema de organização político-administrativa que

tem, em última instância, o objetivo de assegurar a ordem jurídica-

constitucional no âmbito das relações estatais.

Neste sentido delegar competência significa delegar

atribuições. É, em outras palavras, conferir a outro e, por tempo

determinado, tarefas que originariamente, competem ao delegante. A

delegação de competência ocorre, então, toda vez que uma autoridade de

nível hierárquico superior transfere a outra de nível hierárquico inferior

atribuições que originalmente possua. Assim sendo, a autoridade delegante

estabelece a abrangência da delegação bem como detém o poder de

revogá-Ia. É neste sentido que delegação constituiu-se em um instrumento

de descentralização, segundo o decreto-lei 200/67.

Até o presente observou-se, através das principais

características do modus operandi do modelo de planejamento, que o

decreto-lei 200/67 apresenta - de forma clara - um ideal de ação planejada e

executada pelo Estado. Concretamente, a partir da sua expressão em lei,

assegurou-se, além da institucionalização do planejamento e de sua

metodologia, o efetivo exercício da autoridade sobre toda a rede hierárquica

que o compõem, garantindo-se, assim, maiores possibilidades de controle

sobre a execução das metas definidas pelo governo central.

41 Cretella Jr, D. Manual de direito administrativo. 2aed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1979. pg 179.
42 Franco Sobrinho, Manoel de Oliveira. Da competência constitucional administrativa. Curitiba, Ed.
Genesis, 1995. pg.25
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Até o presente foi visto que o decreto-lei 200/67 expressa uma

perspectiva de planejamento centralizado. Viu-se também ter sido

engendrado no seio de um processo mais amplo de desenvolvimento, do

qual resultou a chamada administração para o desenvolvimento. Cabe

agora destacar quais as características que esta postura impingiu às

relações intergovernamentais diretamente afetas ao objeto de trabalho.

De uma maneira geral, a partir da delegação de competência,

do crescimento da tecnoburocracia, da generalização dos preceitos da

reforma para os estados, em associação com o decreto-lei 199/67, que se

refere especificamente à reforma fiscal (que conforme já foi observado,

complementa a reforma administrativa), constituíram-se elementos que

configuraram um quadro geral capaz de expressar um modelo autoritário de

relações intergovernamentais imposto pela União aos Estados-membros.

o arranjo federativo resultante do regime militar, conforme já

foi visto, foi denominado pelos próprios ideólogos como descentralizado e

cooperativo. Mas como se pode observar pela engenharia institucional

promovida, tratava-se de um arranjo centralizado, verticalizado,

hirarquizado, onde prevalecia a subordinação e padrões não cooperativos

de relacionamentos. A esse arranjo federativo Abrucio" denomina de

'unionista-autoritário', já que, de uma maneira geral, a concepção de

administração pública a partir da lógica da delegação de competências é

típica de países unitários. Abrúcio a considera como um dos pilares do

regime estabelecido em 1964.

A consolidação da lógica administrativa do referido arranjo

pressupunha tanto a expansão da atuação da administração direta de

órgãos federais nos espaços regionais e locais, através dos escritórios

regionais, como também a expansão de órgãos da administração indireta.
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Também contribuíram a legislação e ações da governo federal que

incentivavam os estados - membro a reproduzir, em suas respectivas

instâncias governamentais, sua estrutura administrativa e, por fim, o uso do

instrumento do convênio, meio de transferência de recursos e de assistência

técnica, como garantia de comprometimento dos governos conveniados aos

princípios ditados pelos governos militares".

A identificação do modelo de articulação e de construção de

relacionamento contida no decreto-lei 200/67, enquanto condição

necessária à compreensão dos condicionantes do objeto empírico, não é

ainda suficiente para situá-lo política-institucionalmente. É necessário ainda

e, como complementação da análise que vem sendo realizada, qualificar

conceitualmente sua especificidade.

43 Abrucio, Fernando. Os barões da federação: o poder dos governadores no Brasil pós-autoritário.
Dissertação de Mestrado FFLCH, USP, 1994, São Paulo. Pg 64
44 Abrucio, F. idem. e Camargo, Aspásia. A federação acorrentada: nacionalismo desenvolvimentista
e instabilidade democrática. AMPOCS, Caxambú, 1992. .
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CAPíTULO 4

4 - Marcos conceituais e referenciais

o contexto no qual o decreto-lei 200/67 foi formulado, e do qual

destaca-se a administração para o desenvolvimento, revela uma concepção

de papel e de abrangência da ação estatal na sociedade .. Cabe ainda, no

processo de construção do contexto da reforma, abordar o marco conceitual

e a interpretação que norteou seus fundamentos e práticas. Faz-se

referência à escola clássica de administração e a concepção sistêmica como

um dos critérios básicos de elaboração e implantação da reforma. Assim

procedendo, são identificados subsídios para a compreensão não apenas

das principais referências conceituais contidas no modus operandi do

sistema de planejamento, como também os elementos que nortearão a

análise do objeto empírico, a ser realizada no capítulo conclusivo.

4.1 - A influência da escola prescritiva

o esforço de transformação do aparato estata! compreendido

pelo decreto-lei 200/67 teve como referência conceitual o que se define

como Modelo Clássico de Administração, tal qual os esforços anteriores

ocorridos no pós-revolução de 1930, mais precisamente no período

compreendido pelo Estado Novo, quando surgiu .um plano formal de reforma.

Entende-se que, mais do que determinar o referencial conceitual da reforma

administrativa promovida pelo DASP, durante O' Estado Novo, o modelo

clássico, como será mais à frente abordado, influenciou grandemente a

idealização do modus operandi sobre o qual está baseado todo o sistema de

planejamento contido na reforma administrativa de 1967.
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Segundo Wahrlick 1,os pressupostos teóricos que

prevaleceram na reforma do Estado Novo foram os seguintes:

a) os princípios de administração de Willougby e sua teoria do departamento
de administração geral, com uma clara distinção entre atividades-fim e
atividades-meio (funções específicas ou substantivas, de um lado, e
funções gerais ou de apoio, de outro) e a noção de que política e
administração eram duas funções distintas, a serem conduzidas
separadamente;

b) os princípios de administração de Fayol, e as funções de planejamento,
direção, coordenação e controle;

c) o aperfeiçoamento dos princípios de Fayol, a que procedeu Gulick, autor
do POSDCORB e também formulador da teoria da departamentalização
(departamentalização por objetivo, por processo, por clientela ou material
e por área);

d) a doutrina da administração científica de Taylor e sua metodologia para
maior economia e eficiência.

São justamente os dois primeiros pressupostos apresentados

por Wahrlick que fornecem elementos para identificar a forte presença da

escola prescritiva como marco teórico que orientou a formulação do modus

operandi do sistema de planejamento contido no decreto-lei 200/67.

Acrescente-se ainda que esses pressupostos contêm os outros dois, 'c' e

'd'.

Em consonância com a reforma administrativa implementada

durante o Estado Novo as idéias centrais da administração para o

desenvolvimento, consolidadas nos anos 50, tinham por objetivo a

racionalidade e eficiência da burocracia enquanto instrumento para o

desenvolvimento econômico. Pressupunham a prevalência do modelo de

administração pública prescritivo e coercitivo, estruturado de forma

piramidal, com a prática linear de tomada de decisões, ou seja,

centralizador. Este, por sua vez, seria dirigido por uma organização

I Wahrlich, B. A reforma administrativa no Brasil: experiência anterior, situação atual e perspectivas
- uma apreciação geral. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 18(\):49-59, 1984. Ver
também da mesma autora A evolução das ciências administrativas na América Latina. Revista de
Administração Pública; Rio de Janeiro, 13(1):31-68, janlmar., 1979.

79



burocrática que se pretendia ideologicamente neutra e respaldada em

critérios de cientificidade.

A respeito da influência de Fayol no Brasil, Wahrlick, verifica

essa importância, por comprovação, em artigos e editais da Revista do

Serviço Público e também em documentos oficiais/. Cabe considerar

também o papel do DASP na divulgação das idéias de Fayol no Brasil",

através da edição de obras que apresentavam suas idéias e da realização

de cursos voltados especificamente a divulgação de suas idéias

direcionados para funcionários públicos.

Fayol apresenta idéias próximas das de Willoughby. Sua teoria

do Departamento de Administração Geral, seria correspondente a uma

forma de institucionalização, junto ao chefe do executivo dos elementos de

administração de Fayol. Este também exerceu grande influência na obra de

Gullick, mais precisamente com as funções da administração sumarizadas,

pelo último, no termo POSDCORB - planejamento, organização, pessoal,

direção, coordenação, informação e orçamento. Juntamente com Fayol, os

dois autores mencionados pertencem à escola prescritiva de organização,

àquela representada pelos chamados autores clássicos, preocupados

sobretudo com a economia e a eficiência (Fayol e Gulick) e com a separação

entre política e administração (Willoughby).

A principal contribuição das idéias de Fayol, no que se refere

ao objeto de estudos, situa-se no que ele define de operações essencias de

constituição de uma empresa. Dentre as seis operações em que são

divididas as referidas operações essenciais encontra-se a função

administrativa". Esta função diferencia-se qualitativamente das demais pois

2 Wahrlich, B. Evolução das ciências administrativas na América Latina. Revista de Administração
Pública, Rio de Janeiro. l3(l):31-68,jan./mar., 1979. A este respeito ver também Wahrlich, B.
Reforma administrativa na era de Vargas. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1983. cap 9.
3 A este respeito ver: Brasil. Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP. Henry Fayol
e a Ciência da Administração. Rio de Janeiro, Dept? de Imprensa Nacional, 1945.62 p; e também
Ribeiro, Paulo de Assis. Curso de Princípios de Organização (edição mimeografada dos Cursos de
Administraçao do DASP, em 1942), entre outras obras e cursos.
4 são os as seguintes, as funções que compõem o conjunto das referidas operações, além da função
administrativa: operações técnicas, comerciais, financeiras, de segurança de contabilidade. A este
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possui uma esfera de ação estratégica, a saber, a incumbência de formular o

programa geral de ação da empresa, ou ainda, de coordenação de esforços.

Segundo Fayol, são parte da função administração as seguintes operações -

vistas como complementares:

• a previsão (planejamento) entendida como conhecimento do futuro e
que se expressa na capacidade de traçar planos de ação sendo seu
instrumento mais importante o programa de ação e este por sua vez serve
de direção às ações da empresa e expressa-se a partir de cortes
ternporais'';

• a organização, expressando a garantia de tudo aquilo que é necessário
ao funcionamento da empresa seia da perspectiva do organismo social
quanto do ponto de vista material;

• a coordenação como união e harmonização de todos os atos e
considerações das obrigações e consequências que acarretam e, também
diz respeito a adaptação dos meios aos fins, dando as coisas e aos atos
proporções convenientes':

• o controle representando a garantia de que as re~ras e a programação
estabelecidas e as ordens dadas sejam cumpridas e,

• o comando enquanto direção de pessoal garantindo assim que o
funcionamento do corpo social da empresa funcione".

As funções da administração apresentadas por Fayol e

aprimoradas por Gullick tendem a atribuir à organização formal um papel

condicionante na análise de uma organização. Nela e a partir dela é que é

realizada a concepção de administração como loeus da ação racional de

ação - como fazer. A ação passa a ser condição primeira para o alcançe da

eficiência, ou seja, ênfase nos processos.

A contribuição de Fayol, no estudo da administração, é

relevada sobretudo pelo seu pioneirismo na concepção e propagação da

idéia de planejamento. Para ele, administrar era um processo que tinha

respeito ver: Fayol, H. Administração industrial e geral. 9a Ed. São Paulo, ed. Atlas, 1975. Capítulo 1,
pg.14.
5 opus cit pgs. 17 e 59
6 idem pgs 17 e 72
7 idem pgs 125
8 idem pgs 17 e 129
9 idem pgs 17 e 118
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início no planejamento e o ato de planejar era considerado sinônimo de

conhecimento do futuro, a preparação e o controle da ação. Neste sentido a

administração é um processo que tem início pelo planejamento. A

passagem a seguir destacada é ilustrativa a respeito. "Programa de ação é,

ao mesmo tempo, o resultado visado, a linha de conduta a seguir, as etapas

a vencer, os meios a empregar; uma espécie de quadro do futuro em que os

acontecimentos próximos figuram com certa clareza, segundo idéias

preconcebidas, e onde os acontecimentos distantes surgem mais ou menos

vagos; é a marcha da empresa prevista e preparada para certo tempo" 10.

Neste sentido, a questão da descentralização ou centralização era tida, para

Fayol, simplesmente uma questão de circunstância. Segundo ele,

"centralizar ou descentralizar é, simplesmente uma questão de proporção, é

um problema de encontrar o grau ideal para cada caso em particular"!'.

A delegação, conceito-chave para o entendimento das relações

que se estabelecem no processo de centralização ou descentralização que

ocorrem no planejamento proposto por Fayol, é estudado com maior

profundidade por outros autores da escola clássica nas décadas de 40 e 50.

Segundo Redfield, "uma descentralização administrativa eficaz depende

primeiro da vontade dos superiores de delegar e, em seguida, de sua

capacidade de fazê-lo". Ou ainda, como diz Seckler-Hudson, "a autoridade e

a correspondente responsabilidade devem ser delegadas e localizadas o

mais perto possível do ponto em que se realizam as operações"."

Cabe ressaltar que a delegação, entendida em associação com

o ato de planejar e com os preceitos de unidade de direção e de unidade de

propósito, os quais, segundo Fayol devem estar, necessariamente,

generalizados na organização, decorre do ponto de vista segundo a qual a

10 idem pg. 58
11 Fayol, H. Administração Geral e Industrial. pg.102
12 Redfield, C. Comunication in management. Chicago, Chicago University Press, 1953, p.253 e
Seckler-Hudson, C. Processes of organization and managemente. Washington, DC., Public Affairs
Press, 1948. in Wahrlich, B. Uma análise das teorias de organização. 3° ed. Rio de Janeiro, Ed. FGV,
1972 (Cardenos de Administração Pública n° 42) p.25.
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ação administrativa deve ser realizada, necessariamente, de cima para

baixo!"

o segundo pressuposto identificado por Wahrlick, presente na

reforma do estado do Estado Novo, e que cabe abordar, refere-se a

contribuição de Willoughby. Este autor, que concentrou sua análise na

administração pública, preconizava a separação entre o ato de planejar e o

ato de formular políticas. Para ele, o chefe do executivo deve ser um

gerente e se preocupar com a eficiência operacional do Estado, enquanto ao

legislativo, a formulação de políticas.

Willoughby chegou a identificar, enquanto solução para o

principal problema com o qual o poder executivo defronta-se, a separação

de atividades para as quais os órgãos são criados e as atividades

necessárias para seu funcionamento. Segundo o autor, o executivo deveria

ter uma organização padronizada, mesmo em se tratando de órgãos

setoriais distintos, e que o chefe do executivo deveria ter funções normativas

de coordenação e controle. Aos demais escalões da hierarquia, caberia as

funções operativas. Segundo Wahrlick14
, este era o esquema de

administração para todo o poder executivo no Brasil, nos anos 30 e 40.

Por sua vez, Kleber Nascimento reconhece que a influência de

Willoughby pode ser sentida no referencial conceitual da reforma

administrativa de 196715. Destaca-se aqui dois dos principais pontos de

inferência da referida influência.

A classificação que Willoughby faz das atividades da

administração públicas que, segundo ele, são divididas em substantivas

referindo-se as atividades-fim e, adjetivas, referindo-se as atividades-meio.

13 uma análise da abordagem da ação administrativa de cima para baixo na teoria adminitsrativa de
Fayol, é encontrada em Wahrlich, B. Uma análise das teorias de organização. Cadernos de
Administração Pública - 42, 3 a ed. Rio de Janeiro, GB, Fundação Getúlio Vargas, 1972. pg.33.
14 Wahrlick, B. Evolução das ciências administratrivas na América Latina. Revista de Administração
Pública, Rio de Janeiro, 13(1):31-68, 1979.
15 Nascimento, K.. Reflexões sobre a estratégia de reforma administrativa. Revista de Administração
Pública, Rio de Janeiro. vol.l:7-57, 1967.
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Ao supor que a administração eficiente dos meios é condição necessária das

atividades substantivas no que tange ao alcance dos objetivos de governo,

Willoughby deduz que a área de concentração de uma reforma deve ser as

atividades-meio.

o segundo ponto a observar diz respeito a centralização de

atividades auxiliares de forma sistêmica em órgãos centrais. Isto porque,

segundo Willoughby, as atividades da administração geral são comuns a

todas as repartições e razões de ordem técnica e econômica aconselham a

centralização.

A contribuição de Fayol, especificamente em seus estudos da

organização formal, teve um papel muito importante na consolidação da

perspectiva estruturalista da análise organizacional. O mesmo pode-se dizer

de Willoughby, com sua análise da consecução dos fins a partir da

separação entre política e administração. Juntamente com os teóricos da

escola das relações humanas, que se seguiram a eles, acrescentando-se

também a contribuição de Weber através de sua análise da burocracia e de

sua metodologia dos tipos ideais, e Marx, através da perspectiva segundo a

qual, a parte e o todo interagem numa relação de compternentartedade".

4.1.2 - A perspectiva sistêmica

A insuficiência da abordagem estruturalista, caracterizada pela

administração prescritiva que, naquele momento, tendia a limitar-se às

questão internas da organização, na perspectiva de um entendimento de

sistema fechado, dada a complexidade e a dinâmica da sociedade,

fortaleceu, nos anos 50 e 60, uma abordagem que considera as interações

entre a organização e seu meio, ou seja, paulatinamente, ganhou em

complexidade e abrangência. Este ganho se deu no contexto da

administração para o desenvolvimento que, dada as considerações já

16 Wahrlich, B. Uma análise das teorias de organização. Rio de Janeiro, 3a ed. FGV, 1972 (Cadernos
de Administração n? 42). pg 199 .
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desenvolvidas anteriormente neste capítulo, pressupõe uma abordagem

multidisciplinar da ação do Estado que englobe, necessariamente, as

dimensões sociais, políticas, econômicas e administrativas envolvidas na

ação. A seguir será exposto, genericamente, como se deu este processo e,

mais especificamente, o que nele se refere ao objeto.

Importantes contribuições ao ganho de complexidade da

perspectiva estruturalista de análise dos fenômenos organizacionais,

ocorrida nas décadas de 50 e 60, foi dada por autores como Merton,

Selznick, Gouldner e principalmente por Etzioni, que chegou, na perspectiva

estruturalista, a assimilar o papel dos conflitos e a importância das relações

entre a organização e o ambiente. Destacam-se Etzioni e Selznick,

considerados pioneiros.

Segundo Etziont", o problema central da teoria organizacional

é a busca do equilíbrio entre o formal e o informal. Na busca deste equilíbrio

grupos sociais interagem, compartilham valores e compartilham ou não

interesses. Avançando um pouco mais a idéia de estrutura e estruturalismo

na teoria das organizações, Selznick afirma que "a estrutura concreta resulta

das influências recíprocas dos aspectos formais e não convencionais da

organização. Além disso, esta estrutura representa por si mesma uma

totalidade, um organismo adaptável, que reage às influências do ambiente

externo"!". A busca do equilíbrio entre organização formal e informal em

associação com a constatação de suas influências recíprocas, enfim, a

adaptação ao meio, levou ao fortalecimento de uma abordagem que

reconhecia a relação de integração da organização com a sociedade.

ETZIONI,
Etzioni, nos anos 60, agrega à sua interpretação uma

abordagem sistêmica que visava em última instância o entendimento das

relações de interdependência entre as organizações e a sociedade e que foi

17 Etzioni, Amitai. Organizações complexas: estudo das organizações em face dos problemas
sociais. São Paulo, .ed. Atlas, 1981 e do mesmo autor Organizaçoes modemas.4' ed. São Paulo, Ed.
Pioneira, 1974. .
18 Selznick, P. Fundamentos da teoria da organização in Etzioni, Amitai. Organizações complexas. p.
36
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bastante influenciada pela obra do cientista social Talcott Parsons. De

característica marcantemente funcionalista, a preocupação explicativa

proposta por Parsons preocupava-se, sobretudo, com o problema da

escolha (tomada de decisão) e da seleção de alternativas e, em função

disto, procura a identificação de processos sociais que as determinam.

Em linhas gerais, a contribuição parsoniana está baseada nos

imperativos funcionais que todo sistema social apresenta e que devem ser

constituintes de qualquer análise que se realize em termos de sistemas

sociais, quais sejam: manutenção que se refere à estabilidade do sistema a

partir da preservação de seus valores culturais - institucionalizados-; alcance

de metas que se refere às relações estabelecidas entre o ator e o objeto de

sua ação e que se deve dar através dos controle das variáveis envolvidas no

processo; adaptabilidade que também refere-se aos controles só que neste

caso, externos; e integração, que diz respeito as garantias das práticas de

cooperação entre as partes componentes do sistema.

Estes conceitos, conforme pode-se observar no processo de

ganho de complexidade da perspectiva estruturalista, concorriam no sentido

de contribuir, e muito, no processo de construção da perspectiva sistêmica

de interpretação dos fenômenos organizacionais. Nos anos 60, o exemplo

mais acabado de tal desenvolvimento teórico, no que se refere às

organizações, está representado pela contribuição. de Katz e Kahn 1
.

Segundo estes autores as principais características das organizações, vistas

enquanto sistemas, ou ainda na forma de subsistemas da sociedade, dizem

respeito à relação de troca de potencial sinergético que a organização

mantém com o ambiente, denominada de eventos pelos autores. Esta

relação devido à sua dinamicidade é vista como um processo que tende,

sobretudo, a garantir a sobrevivência da organização.

Em linhas gerais, a organização, da perspectiva da abordagem

sistêmica, é vista em termos de comportamentos interrelacionados, onde o

19 Katz, David & Kahn, R.L. The social psychologogy of organizations. NY, John Wiley and Sons
eds. 1966.
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todo, a partir de analogias com os organismos biológicos, deve funcionar em

harmonia, de forma previsível e ser portador de uma racionalidade científica.

Neste sentido, normas, valores e papéis são conceitos-chave para o

entendimento da perspectiva sistêmica. Com o ganho de complexidade

interpretativa, em meados dos anos 60, maior ênfase foi dada ao processo

decisório no âmbito da perspectiva sistêmica, enquanto principal referência

para o estabelecimento de relações entre os subsistemas que compõem a

organização, como por exemplo, sistemas de comunicação.

Se for considerado que as bases para a existência,

permanência e integração de um sistema e dos subsistemas que o integram,

em associação ao reconhecimento de que o estabelecimento de relações

entre os subsistemas é condição necessária ao processo decisório, verifica-

se que além de se referirem a organização como um todo, em seus

processo de interação com o ambiente, compõem o que se pode adotar

como fundamentos para o estabelecimento de um sistema de planejamento.

Estava consagrada, pelo menos teoricamente, a

interdependência entre as partes que compunham o todo, sob a

coordenação de um poder que era maior que o todo, o órgão central de

planejamento. Estava também fortalecida as idéias de globalismo - natureza

orgânica de um sistema - onde qualquer ação que afetasse qualquer uma

das partes que compusessem o sistema, afetaria o sistema como um todo;

de entropia, onde o desgaste e o afrouxamento dos padrões são vistos como

tendências; e a homeostasia que se refere ao necessário equilíbrio das

partes que compõem um sistema.

Conquanto tenha havido um ganho de complexidade, face,

principalmente às questões relacionadas às interações entre a organização

e o ambiente, a abordagem que prevaleceu e que está expressa no decreto-

lei 200/67, revela a manutenção do modelo de administração que se

consolidou no Estado Novo. Revela, também, que conquanto a abordagem

sistêmica tenha sido assimilada, o foi, a partir de uma visão limitada na

análise organizacional. Faz-se referência à relação centralizadora e
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hierarquizada, ao modelo de planejamento prescritivo e à separação dos

atos de pensar e de executar, que não se coadunam com a abordagem do

planejamento enquanto processo, num contexto da perspectiva sistêmica de

análise das organizações que se consolidou em meados dos anos 60.

Pode-se afirmar que, - ainda que o decreto-lei 200/67 tenha pretendido ser

uma lei de diretrizes gerais para a administração federal - na prática, o foco

prioritário da ação é estrutural porque cirscunscrito às redefinições de

competência e de divisão do trabalho no seio da administração pública. A

esta realidade, que se caracteriza pela prioridade do desempenho interno da

organização, ou seja com a eficiência dos instrumentos e processo, K.

Nascimento 1 denomina de orientação processualística da ação reformista do

estado.

o modelo proposto, o que inclui uma opção conceitual, resultou

num sistema cujo órgão central possui grandes atribuições. "Por meio deste

sistema se processa e se pratica um planejamento normativo e de caráter

intergovernamental extremamente centralizado'", onde o órgão central

detém os mecanismos de viabilização dos planos, como, por exemplo,

instrumentos de política monetária, tributária e de subsídios etc. Por sua

vez, seu fortalecimento, conquanto tenha tido aceitação generalizada no

plano ideológico, deu-se num quadro de baixa informação política.

Acrescente-se ainda que os planos, programas, etc, foram definidos por

grupos restritos de técnicos e políticos aprovados pelo sistema político

tradicional".

Neste ambiente de exclusão da sociedade civil da arena de

decisão política, o Estado (governo) e a burocracia exerceram funções

catalizadoras 1, resultando na consolidação de critérios autocráticos e

tecnocráticos de tomada de decisões. Mais especificamente, no que tange

20 Nascimento, K. Reflexões sobre a estratégia de reforma administrativa. Revista de Administração
Pública, Rio de Janeiro, (1):7-57,1967. pg 12
2\ Whrar Iick. Wahrlick, B. Organização governamental e administrativa, voltada para o processo de
desenvolvimento nacional: o caso brasileiro. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, ,
13(2):7-36, abr./jun/1979.,.
22 Cardoso, F.H. Aspectos Políticos do Planejamento. In org.Lafer, Betty Mindlin. Planejamento no
Brasil. São Paulo, Ed. Perspectiva. 1970. pg.173.
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ao sistema de planejamento, esta conjuntura, resultou, também na

concentração de poder em um órgão central de planejamento, apoiado

exclusivamente na lógica formal de cerceamento de espaço para a

racionalidade política em que o planejamento se limitava a seus aspectos

técnicos e econômicos. Na prática, o modus operandi do sistema de

planejamento, com vistas a uniformização da ação por todo o país,

decorrente, e originária do fortalecimento do poder central, resultou na

generalização de estruturas administrativas, em teoria, sistêmicas 1
,

caracterizadas, sobretudo, por determinações legais, por baixos níveis de

integração e de compatibilização de esforços, por rígida separação das

especializações funcionais e por definições minuciosas de responsabilidades

e de poderes.

4.1.3 - Elementos conceituais de permanência

Cabe considerar que, embora o decreto-lei 200/67 tenha sido a

principal referência para a definição de um modelo de planejamento e de

seu respectivo modus operandi, conforme já observado, e sua concepção

seja datada, face a um modelo de planejamento voltado para o Estado

desenvolvimentista e, por consequência, intervencionista, sua permanência

23 Cardoso, FH. idem pg 173.
24 O Decreto n° 60.636 de 26 de abril de 1967, dispõe sobre medidas relacionadas com a
implementação da reforma administrativa como provimento de cargos e escolha de dirigentes para os
sistemas auxiliares; Decreto n° 63.251 de 19 de julho de 1968, que institui a Comissão de
Coordenação de Planejamento e Orçamento; Decreto n° 64.441 de 30 de abril de 1969 , que institui o
Sistema de Programação Financeira do Tesouro Nacional; Decreto n° 67.326 de 5 de outubro de
1970, que dispõe sobre o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal; Decreto n° 68.992 de
28 de julho de 1971, que dispõe sobre a auditoria nos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil
de Administração de Pessoal (SIPEC); Decreto n" 71.353 de 9 de novembro de 1972, que institui o
sistema de planejamento federal; Decreto n" 74.439 de 21 de agosto de 1974, que estabelece normas
para o acompanhamento da execução orçamentária pelas Inspetorias Seccionais de Finanças; Decreto
n075.657 de 24 de abril de 1975, que dispõe sobre o Sistema de Serviços Gerais dos Órgãos Civis da
Administração Federal Direta e das Autarquias Federais e o Decreto n ? 92.452 de março de 1986, que
cria no Ministério da Fazenda a Secretaria do Tesouro Nacional, STN, como um dos órgãos centrais
de planejamento, coordenação e controle financeiro, diretamente subordinada ao Ministro de Estado
da Fazenda; Decreto n° 1048 de 21 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o sistema de administração
de recursos de informação e informática; Decreto n" 1094 de 23 de março de 1994 que dispõe sore o
sistema de serviços gerais - SISG dos órgãos civis da administração federal direta, das autarquias
federais e das fundações públicas e a Medida Provisória n" 1.390 de 11 de abril de 1996 que organiza
e disciplina os sistemas de controle interno e de planejamento e de orçamento do poder executivo.
Ver Lex: Coletânea de Legislação. ed. Lex ltda. São Paulo.
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nos dias atuais, em específico no que tange ao sistema de planejamento, é

ainda manifesta.

Desde sua publicação, nenhum dos artigos que compõem o

modus operandi do sistema de planejamento, contido no Título 11,que diz

respeito aos princípios fundamentais da reforma nem do Título 111,que se

refere ao planejamento, orçamento-programa e à programação financeira,

nem do Título IV, que se refere à supervisão ministerial, nem do Título V que

se refere aos sistemas auxiliares, foram revogados. A alterações que

ocorreram são, em sua maioria, relativas a redação dos artigos. Existe sim,

no que tange aos Títulos mencionados, uma série de 108 normas legais

entre legislações correlatas, regulamentações, medidas provisórias e

decretos-leis que, no geral, adequam o conteúdo dos artigos que compõem

os referidos Títulos, às várias transformações organizacionais (extinção de

órgãos, novas denominações, etc) pelas quais tem passado a administração

federal desde então.

Se o instrumento legal sofreu adequações face às

transformações pelas quais a administração federal tem passado,

principalmente, desde o fim do regime militar e da conjuntura

político/econômica sob o qual foi engendrado, o conteúdo conceitual que, na

origem, referenciou todas as ações do governo federal - e também o

processo de planejamento através do modus operandi - ve~ sendo

sistematicamente reiterados pelos governos que se sucederam, agora sob

novo regime político.

A título de exemplo, a seguir destaca-se alguns dos principais

programas de ação do governo federal que compõem o que se denomina de

2a fase da Reforma Administrativa. Para esta fase foram reservados os

esforços de internalização de valores com vistas a mudanças de

comportamento e de funcionamento da administração.
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Em 18 de julho de 1979, foi decretado o Programa Nacional de

Desburocratização 1. O Programa tinha por objetivo, entre outros, a

agilização da execução dos programas federais e a intensificação da

execução dos trabalhos de reforma administrativa de que trata o decreto-lei

200/67, especialmente os referidos no título XIII. Este Título, é composto

pelos artigos 145 a 154 e se refere à estratégia da reforma. Dispõe o artigo

145 que a administração federal será objeto de reformas para ajustá-Ia às

disposições do próprio decreto e também às diretrizes e princípios

fundamentais enunciados no Título 11. Estes princípios são aqueles aos

quais a administração federal deverá, necessariamente, obedecer:

planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e

controle. As primeiras ações do Programa foram no sentido de promover e

intensificar a descentralização administrativa, tanto para a administração

direta quanto indireta, mediante a redefinição ou definição de competência 1.

Outros três importantes Programas, o Programa Nacional de

Desregulamentação 1; o Programa Nacional de Desestatização 1
, que

expressou a reorientação da posição estratégica do Estado na economia,

como também o Programa Nacional de Descentralização 1
, foram também

elaborados tendo os preceitos conceituais do decreto-lei 200/67 como

referência.

As principais características da descentralização, tal como está

apresentada nos artigos do decreto-lei 200/67, que já foram abordados,

estão pautadas na diferenciação entre o planejamento da ação e sua

execução e na delegação de competência enquanto instrumento. Estas

características revelam o predomínio de determinadas práticas de

formulação e de execução de pollticias públicas. A descentralização a partir

da perspectiva dicotômica de formulação e execução é expressão de uma

prática administrativa pautada numa perspectiva burocratizante. Com ele a

25 Decreto n? 83.740 de 18 de julho de 1979. Lex: Coletânea de Legislação. Ed. Lex Ltda. São Paulo.
26 Decreto n? 83.785 de 30 de julho de 1979. Lex: Coletânea de Legislação. Ed. Lex Ltda. São Paulo.
27 Decreto n° 99.179 de 15 de março de 1990. Lex: Coletânea de Legislação. Ed. Lex Ltda. São Paulo
28 Decreto n° 8.031 de 12 de abril de 1990. Lex: Coletânea de Legislação. Ed. Lex Ltda. São Paulo
29 Decreto n° 1044 de 14 de janeiro de 1994. Lex: Coletânea de Legislação. Ed.Lex Ltda. São Paulo
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busca de soluções de problemas encerra-se no ato da tomada de decisão e

os meios são relegados a um segundo plano e são vistos de forma

reducionista, ou seja, como mecanismos institucionais ou recursos para

viabilizar o processo de implementação das decisões tomadas.

Por sua vez a preconizada descentralização via delegação de

competência 1, como prevê o decreto-lei 200/67, é um poderoso instrumento

de concentração de poder decisório, principalmente se analisada em

associação com um planejamento, também previsto no mesmo Decreto-Lei,

exercido de cima para baixo, o que confere ao governo centralizador

instrumentos e mecanismos de controle de sua operacionalização.

A delegação de competência, tal como está contida no Capítulo

IV, do Título /I do decreto-lei 200 foi regulamentada pelo Decreto n° 83.937

de 6 de setembro de 19791. Quase dez anos depois, foi considerada a

conveniência de se revigorar as práticas de descentralização e de delegação

de competência na administração federal, nos mesmos moldes do decreto n°

83.937/79. Esta intenção materializou-se através de uma circular de 19901

no âmbito do Programa Nacional de Desregulamentação e que tinha como

objetivo contribuir para maior eficiência e menor custo dos serviços

prestados pela administração pública federal.

Por fim, cabe destacar, a título de dar continuidade ao esforço

de construção do contexto do objeto empírico, que a existência de sistemas

federais conforme consta do Título V do decreto-lei 200/67 - sistemas de

atividades auxiliares, em associação com as tendências de centralização,

resultou, hoje, numa profusão de sistemas operacionais. Nas palavras de

30 A delegação de competência foi regulamentada pelo Decreto n 83.937 de 6 de setembro de 1979
(DOU de 10/9/79). A título de ilustração da permanência da delegação de competência enquanto
instrumento de descentralização e de planejamento, destacam-se, também, a circular n 4 de 26 de
junho de 1990, baixada no âmbito do Programa Nacional de Desregulamentação,publicada no DOU
de 27 de junho de 1990, e com o objetivo de contribuir para maior eficiência e menor custo dos
serviços prestados pela administração pública federal, nos moldes propostos pelo Decreto-Lei 200/67.
31 Diário Oficial da União de 10/9/1979
32 Circular n° 4 de 26 de junho de 1990. Diário Oficial de União de 27 de junho de 1990.
33 Castor, Belmiro Vaiverde e o. Administração pública no Brasil: exaustão e revigoramento do
modelo. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 20(3):3-26, jullset. 1986.
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Castor 1, "de repente, a burocracia oficial estabeleceu que todo e qualquer

problema tinha de ser organizacionalmente tratado como um sistema, que

originava-se em qualquer área periférica do país e acabava, invariavelmente,

tendo de ser decidido em Brasília ...A nível da administração federal, os cinco

ou seis sistemas de administração geral multiplicaram-se

descontroladamente e hoje são mais de uma centena de sistemas funcionais

(ainda que meramente formais). Tudo no país parece sofrer uma influência

incontrolável para se transformar em sistema e depender de um órgão

central. ... O mimetismo das administrações estaduais é evidente e

multiplicam-se" .

A concretização dos preceitos Título V do decreto-lei 200/67 e

até o extrapolamento de suas práticas em associação com as reiterações

dos princípios norteadores da reforma administrativa, são reveladores da

atualidade do referido instrumento legal e de sua força no sentido de se

constituir a principal referência conceitual e prática da administração federal,

ainda hoje. No processo de construção do contexto do objeto empírico,

cabe agora realizar a análise do surgimento da abordagem sistêmica no

setor ambiental da esfera federal de poder.

4.2 - Marcos referenciais

Pretende-se identificar as possíveis associações da proposta

sistêmica de gestão ambiental aos pressupostos básicos do planejamento e

de seu modus operandi, tal qual está contido no decreto-lei 200/67, para

seqüencialmente, situar a proposta de gestão ambiental sistêmica na

atualidade, onde novo contexto político / institucional está em processo de

consolidação e transforma-se em desafio para a prática da gestão ambiental

tal qual se apresenta 1. Para tanto é necessário conhecermos as origens da

34 Cabe considerar que malgrado as transformações que a lei 6938/81 sofreu (Leis n 078/04 de
18/7/89 e n° 8028 de 12/4/90 e o Decreto n ?99.274 de 6//6/90), a concepção sistêmica de articulação
intergovemamental prevalece.
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proposta que consubstanciou a principal referência institucional da gestão

ambiental federal, o SISNAMA.

Por uma questão de metodologia optou-se por iniciar o

presente capítulo, a partir da identificação do momento em que se deu a

definição da concepção de articulação institucional com vistas à gestão

ambiental, isto porque entende-ser parte integrante do processo de

consolidação política / institucional e de definição de seus marcos

conceituais. O capítulo seguinte, como conseqüência, vai expressar,

concretamente, a distância que separa o modelo historicamente determinado

da realidade atual, onde as fragilidades conceituais e as limitações do

modelo de modus operandi estão postas.

4.2.1 - O 1° Congresso Nacional sobre Poluição Ambiental

O 1° Congresso Nacional sobre Poluição Ambienta!' foi

planejado e executado pela Comissão Especial Sobre Poluição Ambiental.

Esta Comissão foi formada especificamente para preparar a posição do

Brasil na Conferência de Estocolmo e foi instituída em sessão ordinária da

Câmara dos Deputados, em 22 de abril de 1971. Na busca de elementos

para a promoção de debates com técnicos e especialistas no assunto, na

primeira reunião da Comissão, ocorrida no dia 25 de maio, o relator, sugeriu

que se organizasse um Congresso para estudos do problema da poluição

ambiental. O Congresso foi realizado, em Brasília, entre os dias 24 e 27 de

agosto de 1971. Seus objetivos foram: análise da legislação genérica de

controle da poluição ambiental e apresentação de diretrizes gerais para os

diferentes esferas de governo no combate à poluição ambiental. O

Congresso se propunha, também, a discutir as seguintes teses:

a) unificação de comando e definição de autoridade, com entrega de
responsabilidade pelo controle da poluição a um só organismo;

35 Anais do lO Congresso Nacional sobre Poluição Ambiental. Câmara dos Deputados, 1971
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b) substituição da ação de natureza puramente coercitiva por uma política de
educação sanitária de incentivos e de auxílio técnico-financeiro a programas
de combate à poluição;

c) criação de centros tecnológicos estaduais de controle da poluição
ambiental estaduais unificando os laboratórios já existentes com órgãos
constitutivos do órgão central de controle;

d) mobilização de recursos financeiros destinados ao financiamento de
programas de obras e equipamentos de controle da poluição;

e) redução gradativa dos focos de poluição existentes, com a fixação de
prazos para a eliminação total desses focos;

f) estabelecimento de medidas de proteção ou recuperação das águas de
rios que atendam ao abastecimento de cidades e indústrias;

g) estabelecimento de medidas de proteção e recuparação das águas
costeiras e de estuários para fins de banho, pesca e recreação; e,

h) estabelecimento de medidas objetivando o controle da poluição do ar
atmosférico.

A análise dos Anais demonstra que a principal tese discutida,

aquela que teve maior ênfase e que foi considerada condição necessária

para a discussão das demais, foi a primeira, ou seja, a que se refere à

unificação do comando e à definição da autoridade voltada à gestão

centralizada e sistêmica. Esta tese no transcorrer das discussões teve sua

amplitude revista e ampliada, chegando-se às questões pertinentes à

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, articulações

institucionais verticais e horizontais, a criação e o fortalecimento institucional

de organizações estaduais de meio ambiente e a definição de papéis

institucionais dos membros da federação.

Dentre as principais idéias discutidas, destacam-se, a seguir,

exclusivamente aquelas diretamente relacionadas ao objeto deste trabalho,

ou seja, as propostas para construção de um novo modelo de gestão

articulada e sistêmica.

No que se refere especificamente à duplicação de esforços,

verificava-se, na época, a necessidade de promoção de um ordenamento
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legal adequado e a revisão da estrutura administrativa no que tange às

responsabilidades da administração dos recursos naturais.

Em 1971, conforme foi observado pelos participantes do 10

Congresso, convivia-se com uma verdadeira profusão de leis, decretos,

regulamentos, resoluções, etc, que dispunham sobre matéria ambiental.

Pela própria extensão já se tornara impraticável aplicar corretamente essa

legislação. Enfim, em seu conjunto, mostravam-se confusas e ineficientes e

dificultavam a gestão ambiental, mais do que a instrumentalizavam 1. Este

problema também foi atacado pela reforma de 1967, conforme já observado.

Quanto à administração, situação semelhante poderia ser observada.' .

Algumas tentativas de solucionar o problema do paralelismo já vinham

sendo esboçadas desde 1967, mas ainda setorialmente 1. Esta precária e

caótica realidade institucional levou os participantes e os coordenadores do I

Congresso, por uma questão de prioridade, a decidirem que tais discussões

teriam um caráter propositivo. O objetivo das discussões, portanto, seria o

de tirar recomendações para que a Câmara dos Deputados pudesse

transformar em lei os elementos de regulação da matéria que o grupo

propruzesse

Inicialmente procurou-se discutir os papéis institucionais a partir

da abrangência das ações. No conjunto da Federação - entenda-se União e

Estados Membros - a ação do governo federal deveria constar da

elaboração de uma lei que traçasse os princípios gerais, as diretrizes de

uma política de controle de poluição e que levasse à criação de um órgão

normativo e de coordenação no mais alto nível. A ação de execução dessa

política, deveria caber primordialmente aos órgãos regionais, inclusive no

que se refere à elaboração e à aplicação de instrumentos legais. A ação do

Governo federal deveria ser meramente normativa, no sentido de traçar

diretrizes gerais e de coordenar a ação em todo o território nacional.

36 Minter _ Secretaria de Organização e Sistemas. Modernização Administrativa e Meio Ambiente,
Brasília, 1976.
37 Minter - Secretaria de Organização e Sistemas. idem
38 Minter _ Sema - Exposição de Motivos n o I 119 de 17 de outubro de 1973 dos Ministérios do
Interior e do Planejamento.
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Por sua vez, o conteúdo desta ação deveria ser traduzido numa

Política consubstanciada num instrumento legal federal, que estabeleceria

as diretrizes básicas, seus principios gerais, determinando, inclusive, em

linhas gerais, a sistemática de sua execução. Essa lei poderia prever, em

seu próprio texto, a criação do órgão que seria encarregado da coordenação

da execução da política. O caráter administrativo desse órgão que deveria

ser o de órgão centralizado e executivo, com ênfase maior que um conselho

e que uma secretaria executiva. Esse órgão teria como função a

coordenação das ações, a articulação entre órgãos de governo federal e,

como órgão federal, seria capaz de atuar em questões interestaduais. Seria,

então, um órgão com característica permanente no governo federal capaz

de definir as diretrizes gerais e acompanhar a implementação da política

ambiental.

Quanto à função institucional deste órgão federal, acordou-se

que este deveria ser normativo e quanto à sua natureza institucional, esta

deveria ser de administração pública, direta, com vinculação à Presidência

da República. Além da função normativa, deveria, também, exercer o

controle sobre a execução, sem, contudo assumir atividades de um órgão

executivo. Quanto a execução, esta deveria ser delegada e exercida por

órgãos regionais.

o passo seguinte foi no sentido de definir as diretrizes básicas

do que poderia vir a ser esta política, sua sistemática de execução - modus

operandi e seus instrumentos, já a partir do consenso de que seus

fundamentos deveriam privilegiar as ações instrutivas e preventivas, e não

as punitivas. Estas três linhas de fundamento conduziram as discussões à

problemática da federação, dos papéis institucionais e à criação de órgãos

capazes de cumprir o que deveria constituir o papel institucional dos

Estados neste contexto.

A articulação institucional entre níveis de governo e entre a

sociedade e iniciativa privada também estava colocada. No que se refere à

97



responsabilidade de cada um, as discussões revelaram divergências

existentes entre os participantes, inclusive no que tange à questão da

supletividade da ação governamental. Qual instância de governo deveria ter

o papel supletivo. Não foi por unanimidade que se chegou a definir a

supletividade como papel da União.

Destas considerações, resultantes das discussões, surgiram

as seguintes propostas: a) o governo federal deveria formular uma política

nacional de controle da poluição ambiental; b) deveria ser criado um

Conselho Nacional de preservação do meio ambiente, diretamente ligado à

Presidência da República e com uma representação condizente com a

multidisciplinariedade da área ambiental, que teria funções normativas

relacionadas com a implantação de uma política nacional de controle de

poluição ambiental e teria execução delegada, c) deveria ser criado um

fundo nacional de preservação do meio ambiente e deveria ser priorizada a

concentração de esforços no saneamento das deficiências administrativas,

sem o qual nenhuma ação de caráter institucional e político poderia ser

efetivada.

As recomendações finais do Simpósio foram as seguintes:

- promulgação de lei federal, adequada ao estágio de desenvolvimento do
país, fixando a política nacional de prevenção e controle da poluição,
estabelecendo metas e conceitos básicos, definindo competências e
poderes, no que concerne à aplicação da legislação;

- instituição de um organismo nacional, vinculado diretamente à Presidência
da República, com a atribuição de baixar normas, coordenar e controlar a
execução dos programas necessários ao desenvolvimento da política
nacional de prevenção e controle da poluição ambiental;

- estabelecimento de uma política nacional de prevenção e controle da
poluição ambiental, incluindo a reabilitação de áreas atingidas pelo
problema;

- definição do princípio de que a prevenção e o controle da poluição, na sua
origem, devam ser de responsabilidade de áreas estaduais. municipais e
regionais;
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- consideração em tal legislação de que os recursos humanos e financeiros
são indispensáveis à execução adequada da política nacional de prevenção
e de controle da poluição ambiental;

Como se pode observar, as principais teses discutidas no

Congresso e as recomendações delas decorrentes revelam a preocupação

de caráter intrinsecamente institucional, abarcando desde a identificação da

premência da formulação de política ambiental de preservação, controle e

recuperação ambiental no nível federal, a indicação de seu formato para a

promoção de articulações institucionais, como também a necessidade de

definição dos papéis institucionais que caberiam à União, Estados e

Municípios. Por sua vez, a variável econômica está presente nas

recomendações de forma ainda incipiente, mas associada à questão da

natureza e da intensidade do desenvolvimento e, de certa forma já anuncia a

posição que o Brasil assumiria na Conferência de Estocolmo que realizar-se-

ía dali a dois meses 1.

Tanto as recomendações do Congresso quanto a consagração

da tese defendida pelo Brasil na Conferência de Estocolmo, como será

abordado mais adiante, lançaram as bases do que viria a ser, no ano

seguinte, o arcaboço institucional e o papel da SEMA na gestão do meio

ambiente e que futuramente, em 1981, viria a fundamentar a Política

Nacional do Meio Ambiente, seu arcabouço institucional, sua proposta

sistêmica de gestão e seus instrumentos.

39 Na referida Conferência, os países desenvolvidos preconizavam a tese segundo a qual era
necessário deter a marcha do desenvolvimento em benefício da manutenção da qualidade ambiental.
Esta tese contemplava apenas a forma do problema do meio ambiente, mas não sua essência.
Recorde-se que o Brasil atravessava um processo de desenvolvimento econômico bastante acentuado.
Por sua vez a tese defendida pelo Brasil, associava a questão ambiental ao desenvolvimento do país,
segundo a qual entendia-se a preservação da qualidade ambiental como aspecto do próprio
desenvolvimento e não como sua antítese: a) a solução do problema do meio ambiente não deve
implicar em reterparar o desenvolvimento, mas em orientar esse processo de modo a compatibilizá-lo
com o crescimento e b) os principais responsáveis pela situação em que se encontra o meio ambiente
no mundo são os países desenvolvidos pelo padrão de consumo e pelo descuido do meio ambiente e
não os países subdesenvolvidos através da poluição da pobreza. Cabe aos primeiros o ônus da
limpeza do ambiente através de contribuição aos programas de recuperação do meio ambiente nos
países subdesenvolvidos. Para se Ter acesso a uma ampla discussão a respeito datese defendida pelo
Brasil na Conferência de Estocolmo e as controvérsias geradas ver: Guimarães, R. Ecopolitics in the
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4.2.2 - A proposta de gestão ambiental sistêmica

o Projeto de Lei que deu origem à lei 6938/81 foi remetido pelo

executivo ao Congresso Nacional em 2 de junho de 1981. Quatro dias

depois foi procedida a leitura de sua justificativa em plenário e, neste mesmo

dia foi designada uma Comissão Mista para emitir o parecer necessário. Em

pouco mais de dois meses, em 12 de agosto esse parecer foi lido em

plenário. Em 31 de agosto o Presidente da República sancionou a lei com

vetos parciais, que foram mantidos, por decurso de prazo, em 26 de outubro.

Desde que uma concepção conceitual/ metodológica de

gestão ambiental foi idealizada e proposta pelo 1° Congresso e desde que foi

discutida na Comissão Especial sobre Política Ambiental da Câmara dos

Deputados, houve duas tentativas de viabilizá-Ia. Uma tentativa, do próprio

legislativo, em 1976, de apresentar um projeto de lei neste sentido e da

Secretaria de Organização e Sistemas do MINTER1
, no mesmo ano. Ambas

as propostas são idênticas conceitualmente no que se refere à proposta de

gestão ambiental sistêmica e, por sua vez, são também idênticas à

concepção sistêmica da lei 6938/81.

Não se pode afirmar que as relações estabelecidas entre o

executivo e o legislativo, especificamente no processo de aprovação do

projeto de lei que deu origem à lei 6938/81 foram ou não foram conflitivas.

Pode-se, sim, dizer que o conflito na relação entre os dois poderes, naquele

momento, estava colocado no âmbito mais abrangente do contexto

institucional. A aprovação do projeto por decurso de prazo é a expressão

deste conflito, e não ele em si mesmo, pois, contatou-se na pesquisa no

Congresso Nacional que, tanto deputados de oposição e da situação

apresentaram propostas de emendas - quarenta no total. A Comissão Mista,

com representantes da oposição e da situação, que analisou o decreto-lei,

third world: an institutional analysis of environrnental rnanagernent in Brazil. Tese de Doutorado.
Universidade de Connecticut, Storrs, 1986. 521p.
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apresentou parecer contrário a vinte emendas. A grande maioria delas

foram rejeitadas devido a inconsistências técnicas. Nenhuma emenda

questionou a proposta sistêmica nem propôs outra alternativa que a

substituísse.

Constituíam os objetivos da Política Nacional do Meio

Ambiente, a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade

ambiental propícia à vida, visando assegurar no país as condições de

desenvolvimento socio-econômico. Para tanto previa-se sua execução

através de um sistema constituído por órgãos e entidades de diferentes

níveis de governo, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade

ambiental. O órgão superior deste sistema, o Conselho Nacional do Meio

Ambiente, seria um órgão colegiado com competência de assessorar à

Presidência de República, através do MINTER, na formulação das diretrizes

da Política Nacional do Meio Ambiente, bem como estabelecer normas

necessárias à regulamentação e implementação da referida Política, os

mecanismos de formulação (sistemática de execução) e aplicação

(instrumentos).

A lei 6938/81, principalmente no que se refere ao SISNAMA,

define em linhas gerais as atribuições institucionais dos diferentes níveis de

governo. A referida definição apresenta em si as características do conceito

de articulação sistêmica tal como está proposto no decreto-lei 200/67, ou

seja, com características centralizadora e hierárquica. Cabe também

destacar que os princípios fundamentais aos quais as atividades da

administração federal deverão obedecer, segundo o referido decreto-lei,

estão presentes, quais sejam: planejamento, coordenação, descentralização,

delegação de competências e controle. O entendimento da delegação de

competência enquanto instrumento da descentralização também está

observado.

40 Ministério do Interior - MINTER - Secretaria de Organização e Sistemas - SOS. Modernização
Administrativa e Meio Ambiente. Brasília, 1976.
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Segundo a lei 6938/81 a ação do Governo Federal seria

normativa e coordenadora, cabendo aos Estados, Distrito Federal, Territórios

e Municípios tarefas executivas. Caberia também a União o exercício das

ações de caráter executivo de forma supletiva. Teve também o propósito de

se constituir um mecanismo de integração e coordenação das atividades

ambientais, de modo a compatibilizar as ações do setor público, hierarquizar

as responsabilidades institucionais e repartir competências.

Como o objeto empírico se refere ao estabelecimento de inter-

relações entre instâncias de governo no âmbito do SISNAMA, é fundamental

que a receptividade que cada uma das instâncias envolvidas dedicou ao

SISNAMA sejam identificadas, caso contrário a análise cairia no vazio.

4.2.3 - A Receptividade ao SISNAMA nas legislações estadual

municipal.

Em 1986, o mesmo decreto" que instituiu o Sistema Estadual

do Meio Ambiente, no âmbito do Estado de São Paulo, criou também a

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA. Nos preâmbulos do

Decreto, foi considerado que os Estados e os Municípios integram o Sistema

Nacional do Meio Ambiente, nos termos da lei federal 69388/81. O decreto,

além da criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, dispõe também

da estrutura do Sistema Estadual do Meio Ambiente - SISEMA, sendo seu

órgão central o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, que já

existia, junto ao Gabinete do Governador, desde abril de 1983. Além do

CONSEMA, compunham o SISEMA os órgão setoriais integrados nas

estruturas das Secretarias de Estado e os órgãos municipais.

Três anos mais tarde, em 19891
, a SEMA foi reestruturada e foi

reiterada sua vinculação com o SISNAMA. No artigo 2 o, que está contido no

Capítulo 1 o Do Campo Funcional, que por sua vez consta do Título 10 da

41 Decreto Estadual n024.932 de 24 de março de 1986.
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Estruturação, está explicitado que constitui campo funcional da Secretaria a

atuação como órgão seccional do SISNAMA e como Órgão Central do

SISEMA.

Cabe considerar, também, que a Constituição do Estado de

São Paulo possui um capítulo dedicado ao meio ambiente {Capítulo IV, Do

Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e de Saneamento). Em seu artigo

193, está estabelecido que, mediante lei; o Estado criará um sistema de

administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento

do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar,

coordenar e integrar as ações e entidades de administração pública direta e

indireta'.

Por sua vez a criação da Secretaria Municipal do Verde e do

Meio Ambiente - SVMA e do Conselho Municipal do Meio Ambiente e do

Desenvolvimento Sustentado deu-se em 1993 através de Lei Municipal'. No

Título I - Da Constituição, consta que sua criação deu-se no âmbito do

SISNAMA e nos termos dos artigos n° 1,23, incisos 111,VI, VII, IX e XI; do

artigo n° 30, inciso I e n° 225 da Constituição da Federal; do artigo n° 6 da

Lei Federal n° 6938/81, e suas posteriores alterações; dos artigos n° 191 e

192 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo n° 181, incisos I a V da

Lei Orgânica do Município de São Paulo. Vários são os artigos da Lei

Orgânica Municipal, vigente desde 1990, que fazem referência ao meio

ambiente. A Lei Orgânica, assimilou inclusive um conceito de qualidade

ambiental relacionado à qualidade de vida (Capítulo 1 do Título V, artigo n°

148). A Referida lei, prevê, também, em seu artigo n° 181, um sistema de

administração da qualidade ambiental'.

42 Decreto n° 30.555 de 3 de outubro de 1989.
43 São Paulo (Estado) Leis Decretos, etc. Legislação Estadual: controle de poluição ambiental.
Estado de São Paulo, CETESB, 1993.
44 Lei Municipal n° 11.426 de 23 de outubro de 1993.
45 São Paulo (Cidade). Lei Orgâmica do Município de São Paulo. Câmara dos Vereadores da Cidade
de São Paulo. Abril de 1990.
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Como se pode observar o modelo de gestão sistêmica do meio

ambiente foi recepcionado enquanto campo funcional de ação das instâncias

estadual, antes mesmo da Constituição de 1988 e ratificada, posteriormente,

à ela. Foi recepcionado também, pela instância municipal de governo, esta

última após a edição da Constituição. Verifica-se assim, que o objeto

empírico, é um !oeus privilegiado para uma análise a que se propõe este

trabalho.
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CAPíTULO 5

5 - Um exemplo do SISNAMA na prática

o cerne do processo de construção de relacionamento

intergovernamental que se pretende analisar está diretamente relacionado a

um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, qual seja, a

avaliação de impactos ambientais.

o CONAMA, órgão que segundo a lei 6938/8'1, é consultivo e

deliberativo, tem a finalidade de propor diretrizes de políticas

governamentais para o meio ambiente e deliberar sobre normas e padrões.

Por meio da Resolução n° 01/861
, estabelece os critérios básicos, as

definições, as diretrizes e as responsabilidades para o uso e a

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos

instrumentos básicos da Política Nacional do Meio Ambiente. Segundo a

Resolução, considera-se impacto ambiental toda e qualquer alteração das

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas

que afeta direta ou indiretamente, a cada um dos seguintes aspectos: a

saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) as atividades sociais e

econômicas; c) a biota; d) as condições estéticas e sanitárias do meio

ambiente, e e) a qualidade dos recursos naturais.

Ainda segundo a Resolução, dependerá de estudo de impacto

ambiental - ElA e seu respectivo relatório de impacto ambiental -RIMA-, a

serem submetidos à aprovação do Órgão Ambiental competente, e do

IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do

meio ambiente sendo que estas atividades encontram-se relacionadas em
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seu artigo 2. A Constituição de 1988, em seu artigo 225, inciso IV, fortalece

a exigência e estudos de impacto ambiental. A Resolução, faz também e

pela primeira vez, em seu artigo 6°, referência às audiências públicas; com

vistas à informação sobre o projeto em discussão e seus impactos

ambientais e a discussão do ElA-RIMA.

o estabelecimento dos critérios mínimos e de

responsabilidades na execução dos estudos de impacto ambiental, foi

atribuído ao CONAMA, pelo Decreto n° 99.274 de 6 de junho de 19902
, que

regulamenta a lei 6938/81. O referido Decreto estabelece, também, as

diretrizes gerais para o licenciamento ambiental, criando as figuras das

licenças prévia, de instalação e de operação.

Por outro lado, papel dos Municípios nos processos de

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente é uma

constante no principal texto normativo que se refere diretamente à questão,

a Resolução do CONAMA n° 01 de 86. No artigo 2° encontra-se um rol de

atividades modificadoras do meio ambiente que dependerão de ElAs à

serem submetidos à aprovação do órgão estadual e do IBAMA em caráter

supletivo. Em seu inciso XV consta que projetos urbanísticos, acima de

100ha, ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a serem

definidas a critério do órgão federal de meio ambiente é dos órgãos

estaduais e municipais competentes.

Com base na referida Resolução, verifica-se que conquanto os

municípios possam definir as áreas de relevante interesse ambiental,

caberia em primeiro lugar ao Órgão Ambiental Estadual, a competência para

a realização e aprovação dos ElAs. Verifica-se também, no conjunto

composto pelos vários outros artigos, a partir do artigo n04 da mesma

Resolução, a tentativa de amarração das ações de todos os órgãos

1 Resolução 01/86 de 23 de janeiro de 1986, publicada no DOU, em 17 de fevereiro de 1986.
2 Publicado do DOU de 7 de junho de 1990. Lex: Coletânea de legislação. Ed. Lex Ltda. São Paulo
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componentes do SISNAMA no que tange à compatibilização dos processos

de licenciamento, proposta esta aprofundada nos demais artigos.

A presença do município na norma ambiental federal também

pode ser encontrada na lei 6938/81, desde suas primeiras versões no

âmbito de atuação dos órgãos locais. Ou seja e em teoria, desde que

reconhecida sua competência técnica ou legal, todo e qualquer município é

um membro em potencial do SISNAMA. Sua qualificação, contudo é

considerada a principal variável nesta direção. A questão que se coloca,

considerando-se a supletividade da União, é definir a quem cabe aferir se

um município tem ou não tem as condições necessárias para exercer a

plenitude de sua competência técnica. A partir de 88, acresce-se a

competência constitucional, e sob que condições políticas e institucionais,

esta competência pode e deve ser exercida.

Foi abordado nos capítulos precedentes os elementos formais

que se identificam como sendo os condicionantes principais do objeto

empírico, qual seja, os princípios constantes do decreto-lei 200/67 e os

artigos relativos ao sistema de planejamento e indo mais além, as

perspectivas conceituais que os engendraram e que são por eles

deliberadamente reproduzidas.

O texto que se segue está fundamentado no acompanhamento

dos fatos narrados pela imprensa escrita, em documentos primários e

secundários, e em anotações pessoais oriundas da participação em

reuniões com os agentes públicos políticos envolvidos no processo

analisado. Está baseado também em entrevistas realizadas e gravadas

com os referidos agentes e também com personalidades de atuação

marcante no processo de institucionalização da questão ambiental na esfera

federal. Para iniciar a exposição e, por uma questão de metodologia, alguns

esclarecimentos quanto ao objeto do licenciamento - foco principal de

contato entre os referidos agentes - são necessários.
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5.1 - São Paulo - Antecedentes

Logo que assumiu o governo da cidade, o Prefeito Paulo Maluf

anunciou sua intenção de implementar um grande projeto viário,

denominado Operação Urbana Faria Lima que pretendia consolidar as

novas tendências do processo de urbanização da cidade de São Paulo e

que a seguir é apresentado.

Considera-se como principal referência o processo de

desenvolvimento econômico via substituição de importações, marco

considerado nos dois primeiros capítulos deste trabalho. O eixo dinâmico

da economia nacional, num processo que levou décadas para se consolidar,

deslocou-se para o espaço urbano e, em especial, para a cidade de São

Paulo. O padrão fordista de produção do espaço, característico da fase de

desenvolvimento daquele momento, impingiu características próprias no

espaço urbano, como também definiu um padrão de intervenção do estado.

Naquele momento de consolidação de um padrão de desenvolvimento, em

oposição ao anterior, caracterizado por ser agrário-exportador, os espaços

de produção ganharam nova qualificação e caracterizaram a cidade como

cidade industrial. Acrescente-se ainda, que concomitantemente ao

processo de rearranjo do espaço urbano face à atividade industrial, ocorreu,

também, a intervenção direta do Estado, na forma do Plano de Avenidas,

durante a vigência do Estado Novo, de 1937 a 1945, consolidando o referido

rearranjo espacial das atividades econômicas no período do pós-guerra 3.

Os primeiros indícios do movimento de reestruturação do

padrão fordista de produção do espaço ocorreram nos anos 704
, quando

3 Câmara, Leonor M. A cidade de São Paulo no Estado Novo: um estudo da intervenção do Estado na
cidade de São Paulo. EASP.'FGV, Dissertação de Mestrado, 1992.
4 A respeito dos rearranjos dos processos sócio/econômicos no território e suas repercussões na
estrutura do emprego ver: Faria, Vi1mar. Desenvolvimento, urbanização e mudanças na estrutura de
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teve início um processo, a partir das indústrias consideradas tradicionais

(textile de alimentos), de desindustrialização da capital paulista constatado

pela progressiva industrialização do entorno da Região Metropolitana e

também do interior do Estado, como também pela desindustrialização do

Estado de São Paulo, constatado pela industrialização de outras unidades

da federação.

A partir desta década, o município de São Paulo passa a se

caracterizar cada vez mais como produtor de serviços especíalizados'.

Assim ocorreram transformações no mercado de trabalho e na estrutura

ocupacional, com o crescimento de ocupações não manuais e de maior

qualificação na economia urbana de forma geral, e nos padrões de

ocupação espacial. Com relação à esta última, "Uma fabulosa massa de

capitais passa a ser gerada, gerida e girada na capital. Associado ao

desenvolvimento do setor financeiro que vai se centralizando em número

menor de conglomerados - e produtivo, vultuosos investimentos públicos e

privados se fazem na construção civil. A infraestrutura viária e de

saneamento são campos preferenciais do setor público. Finalmente tem

início a construção do metrô ... A expansão das atividades sociais e do setor

público também implica em uma multiplicidade de equipamentos escolares,

hospitalares, esportivos etc.... Novos equipamentos, como shopping centers

e hipermercados passam a fazer parte da paisagem, instituindo novos

padrões comerciais, espaciais e culturais".".

Outra face deste mesmo processo são as alterações no padrão

de distribuição e de crescimento da população pelo território nacional.

Especificamente, no caso da cidade de São Paulo, as tendências de queda

no número de habitantes, verificadas na década de 80, se consolidaram e

emprego: a experiência brasileira dos últimos 30 anos. In Sorj, B. Almeida, M.H.T. Sociedade e
política no Brasil pós-64. São Paulo, ed.Brasiliense.
S Levy, Evelyn. Descentralização, democracia e eficiência na gestão da cidade mundial: um estudo
comparado de Londres e São Paulo na década de 80. São Paulo, EAESPIFGV, 1995, 286p. (Tese de
Doutorado). pg.187
6 Levy, Evelyn. idem pg. 187 e 188
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foram confirmadas pelo Censo de 1991, que apontou um decréscimo de

quase um milhão de habitantes.

o amplo setor secundário e o sistema financeiro sediada na

Av. Paulista, já a partir de meados dos anos 80 apresentava sinais de

saturação e uma nova região que se insinuava com potencial de

crescimento e formação de um novo centro financeiro da cidade foi então

buscada. É justamente numa intervenção do Estado local, no sentido de

consolidar as transformações já identificadas, que se situa o

empreendimento objeto de licenciamento ambiental e que resultará no

objeto empírico deste trabalho.

A referida intervenção no espaço urbano representada pela

'Operação Urbana Faria Lima' despertou vários focos de oposição.

Destacam-se, a Câmara Municipal, onde a Operação Urbana deveria ser

votada, e na população diretamente atingida pelas desapropriações das

obras de extensão da Avenida Faria Lima. Os moradores das regiões

passíveis de desapropriação, sentindo-se prejudicados em seus interesses,

organizaram-se e definiram estratégias de resistência. Passaram então a

organizar várias formas de protestos e de medidas judiciais contra a obra.

Dentre as estratégias de ação destaca-se a exigência postulada no sentido

da realização do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório

ElA/RIMA da Operação Urbana.

A iniciativa no sentido da realização do ElA/RIMA coube ao

Movimento Vila Olímpia Viva. O pedido formal de elaboração do Relatório

foi apresentado ao Deputado Fábio Feldmann que, em meados de fevereiro

de 1993, compareceu, juntamente com a imprensa, à Secretaria Municipal

do Verde e do Meio Ambiente - SVMA e formalizou a solicitação ao

Secretário. Embora a SVMA possuísse um Secretário e alguns funcionários,

não existia formalmente, mas este fato não impediu o Secretário Municipal
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do Meio Ambiente de reconhecer a necessidade de se fazer o licenciamento

do empreendimento.

Consolidada as possibilidades e potencialidades institucionais

da realização do ElA/RIA, para o processo de licenciamento, a recém

criada Secretaria Municipal informou à Empresa Municipal de Urbanização -

EMURB que um empreendimento do porte da Operação Urbana Faria lima

deveria ser precedido da realização de ElA/RIMA. O Termo de Referência

foi então negociado entre a EMURB e a própria Secretaria. Na seqüência

deste fato, o Secretario do Verde e do Meio Ambiente do Município de São

Paulo autorizou mediante de Carta Convite, a contratação de dois escritórios

de arquitetura para que realizassem a avaliação de impacto ambiental e de

seu respectivo relatório, a partir do Termo de Referência aprovado. O

Termo de Referência foi então remetido à SMA.

Até aquele momento, como já foi visto, a Prefeitura não

possuía, oficialmente um órgão ambiental. A Secretaria Estadual do Meio

Ambiente era portanto, o órgão competente para emitir as licenças e ao qual

a prefeitura deveria se reportar, de acordo com a lei 6938/81. Contudo, a

situação foi alterada drasticamente quando o prefeito assinou a lei de

criação da SVMA e do Conselho Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável- CADES.

No dia 23 de dezembro, em artigo publicado no Jornal Folha

de São Paulo assinado por Werner Zulauf, intitulado "Ação ambiental pelos

municípios", o Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente situa a

SVMA e o CADES no contexto da lei 6938/81 e da Constituição de 1988,

discorre sobre a prevalência do poder local e antevê a possibilidade de

desgastes nas relações institucionais verticais no que se refere, sobretudo,

ao papel que cabe a cada um dos agentes governamentais da gestão

ambiental.
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"As prefeituras brasileiras começam a se movimentar no

sentido da ação municipal de defesa do meio ambiente, ocupando os

espaços que desde 1981 (lei federal 6938), lhes estão reservados. Algumas

centenas de prefeituras entre elas, agora, a de são Paulo, criam suas

secretarias e fundações ambientais, aprovam seus códigos próprios para o

setor, estruturam conselhos municipais, formam e capacitam seus

profissionais.

Além da previsão contida na lei acima, no capítulo que institui o

SISNAMA, reforçam a base legal da ação das prefeituras os seguintes

dispositivos constitucionais; a) artigo 1 - A República Federativa do Brasil,

formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito FederaL ..

Esse dispositivo é inovador, na medida em que integra o município como

membro da Federação no mesmo nível dos Estados e DF; b) artigo 23 - é

.competência comum da união dos Estados, do DF e dos Municípios: 111 -

proteger os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios

arqueológicos; VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição, em

todas as suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e á flora ... ; c)

artigo 30- Compete aos municípios: I Legislar sobre assuntos de interesse

local; II Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; V

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,

os serviços públicos de interesse local. ..

Não pode existir qualquer dúvida sobre a classificação da

atividade do meio ambiente, sob inúmeros aspectos, como de interesse

local. ..

Apesar das evidências de demandas que devem ser satisfeitas

pelos municípios, sempre haverá resistências a acomodações desse novo

parceiro no contexto da ação já praticada pelos Estados e pela União. Uma

forma de evitar tais desgastes pode ser a integração vertical, onde o Estado

e a União cedem formalmente, mediante convênio, seus conhecimentos
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técnicos e suas infra-estruturas de laboratórios, participando os municípios

basicamente, como braços executivos de ações urbanas de controle e

fiscalização"."

5.2 - O estabelecimento do conflito nas relações intergovernamentais

A lei 6938/81, através do SISNAMA, estabelece que na

ausência de órgão local, o processo de licenciamento ambiental deve ser

aprovado pelo instância estadual (seccional) de governo. Esta era a

situação até a criação da SVMA. A partir daí I o governo local teria todas as

condições legais de fazer ele mesmo o licenciamento ambiental do

empreendimento.

A partir da criação da SVMA e como que realizando as

preocupações colocadas pelo seu Secretário, mais precisamente, início de

janeiro de 1994, estabeleceu-se uma clara situação de conflito

intergovernamental que iria estender-se ao longo de todo o ano e adentrar

no seguinte. Passa-se a seguir a descrever os acontecimentos.

Era esperado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente -

CONSEMA que a Prefeitura submetesse a ele o ElA/RIMA para avaliação e

emissão da licença. Contudo, a prefeitura anunciou que não iria submeter o

RIMA à sua aprovação. Na prática isto significava que ela própria iria decidir

se as consequências da sua obra para os moradores e para a ecologia eram

aceitáveis. Decidiria também quais alterações no projeto seriam feitas, se

fosse o caso. A este respeito o Secretário Municipal do Meio Ambiente,

afirmou "que não tinha a mínima preocupação. Que iria desobedecer

explicitamente e assumidamente as decisões do CONSEMA. Que não

aceitaria interferências indevidas, pois, foi analisada toda a legislação, e que

o trabalho que estava fazendo era sério. Que, quem achasse que não

7 Folha de São Paulo, 23 de dezembro de 1993.
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existia legitimidade deveria arcar 'com o ônus da prova e impedir a ação na

justiça. Disse também que iria à justiça apenas para se defender caso a

autoridade da SVMA/CADES fosse questionada".

A decisão da prefeitura causou imediatamente polêmicas no

CONSEMA. Para o representante da OAB no órgão, a administração

municipal seria obrigada a submeter os relatórios à sua aprovação "desafio

alguém a mostrar um artigo da Constituição que desobrigue a prefeitura a

apresentar os relatórios ao órgão competente do Estado", isto porque a

"obra é de significativo impacto ambiental, extrapolando os limites do

rnuniclpio'". O que significava que, a competência da prefeitura para a

emissão da licença, era questionada politicamente e estava também

colocada uma questão de caráter objetivo e técnico, que diz respeito à área

de influência do projeto que abrangeria a Região Metropolitana como um

todo, e que portanto caberia ao Estado, através do CONSEMA licenciar.

Por sua vez a Associação Vila Olímpia Viva adotou uma

estratégia de desqualificação do CADES, não reconhecendo a legitimidade

do Conselho, pondo em dúvida sua seriedade, seja para a avaliação do

ElA/RIMA e a emissão da licença quanto para a promoção das audiências

públicas preconizadas pela Resoluções 1/86 e 9/87 do CONAMA. O motivo

principal desta postura adveio do fato de o Movimento não reconhecer a

legitimidade da composição do Conselho Municipal, pois, segundo ele, dos

29 membros 15 estavam diretamente ligados às Secretarias do Município.

Segundo o Presidente da Associação, este fato favoreceria as chances de o

estudo ser encaminhado à Câmara Municipal como um parecer favorável ao

projeto oriqinal". A partir deste argumento, foi então encaminhado ao

CONSEMA um pedido para que o órgão assumisse daquele momento em

diante a responsabilidade da avaliação dos resultados do ElA/RIMA e

conduzisse as audiências públicas do projeto.

8 entrevista concedida à autora em 8/3/94, nas dependências da SVMA.
9 Folha de São Paulo de 15/1/94.
10 Folha da Tarde, 20/1/94.
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Como o CONSEMA, por sua natureza não pode atender o

pedido de Associações, vez que só os membros do Conselho podem decidir

se é necessário a intervenção do Estado, teve início um trabalho intenso de

busca, pelos integrantes do Movimento Vila Olímpia Viva, de apoio tanto das

ONGs ali representadas, como dos demais representantes da sociedade

civil, incluindo o representante do Ministério Público. Acrescente-se ainda a

busca de apoio do Governador como meio de pressão para que o ElA/RIMA

fosse submetido ao CONSEMA.

No dia 26 de janeiro foi realizada a audiência pública que

marcou a primeira sessão de funcionamento do CADES. A audiência,

ocorrida nas dependências da SVMA foi bastante tumultuada pois marcada

pela politização das discussões a respeito da Operação Urbana, sobretudo

pela parte relativa ao projeto de extensão da Avenida Faria Lima. As

discussões técnicas ficaram em segundo plano.

A realização da primeira audiência pública do ElA/RIMA da

Operação Urbana teve um significado especial. Além de ser a primeira a ser

realizada pela SVMA, antes mesmo de o CADES ser empossado, ela

expressou as contradições quanto ao encaminhamento do processo de

licenciamento da Operação Urbana. Se por um lado havia os que

entendiam que mesmo em caso de aprovação o ElA/RIMA seria remetido ao

CONSEMA, que já havia inclusive requerido sua cópia para estudos, por

outro, havia os que entendiam que o ElA/RIMA seria estudado e avaliado

pelo CADES e que a decisão final de sua aprovação se daria a critério do

Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, visto que o CADES é

um órgão consultivo e a palavra final pertence ao Secretário.

Em artigo intitulado "CADES: nova sigla ambientai", assinado e

publicado pelo jornal Folha de São Paulo de 29 de janeiro, o Secretário

Werner Zulauf como que faz a apologia da instalação do Conselho Municipal
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de Meio Ambiente e responde às críticas elaboradas pelo Movimento Vila

Olímpia Viva, especificamente no que se refere às atribuições de papéis

institucionais no contexto da participação dos municípios no SISNAMA e sua

consolidação:

"Instalou-se ontem, no âmbito do mais importante município do

país, o CADES, órgão vinculado à também recém-criada SVMA. Ambos

passam juntos a exercer o papel de autoridades ambientais no município de

São Paulo.

A inserção das municipalidades no SISNAMA, está prevista

desde 1981. Embora com 13 anos de atraso, chegou a hora e a vez de um

impulso firme na municipalização da ação ambiental. Dos 5.000 municípios

brasileiros, cerca de 200 já possuem algum tipo de instituição neste campo.

A estrutura de SP é completa, na medida .em que age no verde urbano, no

controle da poluição, na educação, no planejamento e na apreciação e

aprovação de ElAs, assim como no conseqüente licenciamento ambiental.

o atraso está sendo compensado pela abrangência com que

se implanta a "autoridade ambiental local" na capital paulista, que já passará

pela primeira aprovação na análise, discussão e decisão sobre o

empreendimento Faria Lima.

Entre os muitos cuidados que foram tomados para legitimar a

ação do CADES, tem destaque sua criação, no bojo da lei 11.426 de

18/10/93, da SVMA, circunstância nem sempre atendida por outras

entidades integrantes do SISMANA, mesmo estaduais. Cabe, destacar que

a instalação do CADES está sendo prestigiada e incentivada pelo Ministério

do Meio Ambiente e Amazônia Legal, Rubens Ricúpero, e pelo Secretário de

Estado Edis Milaré, parceiros na integração vertical da SVMA, com as

estruturas, respectivamente, federal e estadual, desse emergente setor da

administração pública".
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A passagem acima reforça, perante o público leitor, a

legitimidade do CADES face ao CONSEMA, insinuando que o primeiro foi

criado por Lei e o segundo não, no caso, por decreto, e que por isto a

legitimidade do CADES não poderia ser questionada. Reforça também o

apoio das autoridades máximas dos órgãos ambientais estadual e federal à

consolidação da autoridade ambiental no município.

No dia 1 o de fevereiro, o CADES realizou sua primeira reunião

ordinária. O principal item da pauta previa a criação de uma comissão

especial, composta por sete membros do Conselho, para analisar o

EINRIMA da obra, ouvir a EMURB, e avaliar uma análise do projeto feita por

12 técnicos independentes.

A análise dos técnicos independentes, técnicos da FIPE

(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São

Paulo), foi realizada a partir das informações contidas no EINRIMA e no

Projeto de lei referente à Operação Urbana e que estava em tramitação na

Câmara. A análise foi subdividida em quatro vertentes a saber: a) aspectos

legais; b) constitucionalidade; c) adequação da Operação Urbana à

legislação municipal e d) financiamento. Destaca-se o primeiro aspecto,

porque diz respeito diretamente às competências do município. Diz o

relatório:

Aspectos Legais:

1.Competência do Município

1.1 As obras correspondentes à operação urbana Avenida

Brigadeiro Faria Lima são de caráter eminentemente local. Quanto a isto

não há dúvida. Não têm qualquer repercussão sobre o uso do solo

metropolitano da Grande São Paulo, que poderia exigir a manifestação das

autoridades metropolitanas. Nem se diga que, tratando-se do Município de

São Paulo, qualquer obra nele realizada tem rebatimento em todo o Estado.
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Isso ocorre com qualquer Município. Já ensinava o saudoso Hely Lopes

Meirelles que:

"Interesse local não é interesse exclusivo do Município; não é

interesse privativo da localidade; não é interesse único dos Municípios. Se

se exigisse essa exclusividade, essa privacidade, essa unicidade, bem

reduzido ficaria o âmbito da Administração local, aniquilando-se a autonomia

de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não há interesse municipal

que não seja reflexamente da União e do Estado-membro, como também,

não há interesse regional ou nacional que não ressoe nos Municípios, como

partes integrantes da Federação brasileira. O que define e caracteriza o

interesse local, inscrito como dogma constitucional é a predominância do

interesse do Município sobre o do Estado ou da União."

1.2 Acresce mais que a atual Constituição é expressa ao

outorgar ao Município a competência para o ordenamento de seu território,

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação

do solo urbano (art.30, VIII). Por outro lado, ao organizar o Sistema

Nacional do Meio Ambiente -SISNAMA-, a Lei 6938/81, art. 6. VI, considerou

como órgãos locais, integrantes do sistema, os órgãos e entidades

municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades

ambientais, nas suas respectivas jurisdições.

1.3 Por conseguinte, a competência para a apreciação do

ElA/RIMA do projeto Faria Lima é exclusiva das autoridades municipais do

meio ambiente, não se justificando qualquer interferência de órgãos ou

entidades do Estado e da União quanto a este aspecto".

Este relatório consolidou a legitimidade do Conselho Municipal

para realizar o licenciamento da Operação Urbana. Mas ainda não foi

suficiente para encerrar a polêmica.
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Rebatendo a crítica segundo a qual um órgão municipal não

poderia ser um agente fiscalizador de uma obra da própria prefeitura, W.

Zulauf reiterou mais uma vez o processo de descentralização e de

consolidação dos papéis dos agentes do SISNAMA afirmando que "estamos

fazendo a descentralização, como propõe a Constituição, e que o município

está assumindo seu papel''".

Na reunião ordinária realizada em 9 de fevereiro, o CONSEMA

deliberou" a solicitação, em caráter de urgência, do ElA/RIMA da Operação

Urbana Faria Lima, apoiado no argumento técnico de que a obra afetaria

bens estaduais localizados na região. Segundo os conselheiros que

aprovaram o pedido do documento por 21 votos a favor, 5 abstenções e

nenhum voto contra, a obra poderia causar impactos ambientais a duas

áreas de interesse do Estado. Para o CONSEMA, a obra também poderia

interferir no sistema de circulação viária da Região Metropolitana de São

Paulo. Na oportunidade, o CONSEMA recomendou à prefeitura que não

executasse as obras sem seu parecer sobre o relatório.

Sobre a requisição do CONSEMA, o Secretário e Presidente

do CONSEMA, Edis Milaré, confirmou o interesse do Estado em analisar a

extensão da Avenida Faria Lima, porque "o empreendimento não tem

impacto tão localizado. A obra pode gerar impactos negativos nos projetos

de transportes de massa do Estado - afetando os trens da FEPASA, no

parque do Povo e na Casa Bandeirista?".

Após reunião com o prefeito, em resposta à manifestação do

Secretário Estadual, a SVMA decidiu encaminhar o ElA/RIMA ao

CONSEMA, segundo Zulauf, "a obra não ultrapassa os limites do município

e, dessa forma, a aprovação deve ser feita pelo CADES. A Constituição

federal regulamenta a questão e estou muito tranqüilo quanto a autonomia

11 Folha de São Paulo, 1/2/94.
12 Deliberação nO 07/94
13 O Estado de São Paulo, 20/2/94.
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dos dois conselhos?". O ElA/RIMA foi então encaminhado extra-

oficialmente, porque somente o CADES poderia tomar esta decisão. O

Secretário Édis Milaré o encaminhou, então, ao CPLAlDAIA15
, órgão que

confirmaria se o ElA/RIMA deveria ou não ser analisado pelo CONSEMA.

Seriam avaliados os possíveis impactos ambientais negativos no Parque do

Povo e na casa Bandeirista, bens estaduais, e também a identificação das

interferências do empreendimento proposto com o sistema de circulação

viária da Região Metropolitana de São Paulo. A influência do

empreendimento nos projetos de transporte de massa de. interesse do

Estado, elaborados pelo Metrô e pela FEPASA, também seriam analisados.

No dia 25 de fevereiro, a Comissão especial do CADES, criada

para analisar o RIMA, deu parecer positivo com algumas exigências

técnicas. O RIMA foi então votado na segunda feira seguinte, dia 28 de

fevereiro, pelo plenário do Conselho, que o aprovou. O projeto obteve sua

licença ambiental, por 21 votos contra 7 abstenções. O Conselho aprovou o

relatório e fez algumas exigências técnicas de conteúdo e algumas

especificações relacionadas pela própria comissão de análise e rejeitou

nova audiência pública solicitada pelos moradores para discussão do

projeto. No que se refere à remessa do RIMA para o CONSEMA, o

Conselho concluiu por remetê-lo, corroborando com a atitude já tomada pelo

Secretário Municipal, mas apenas em caráter de cortesia, deixando claro

que não se tratava de uma atitude de submissão ao Conselho Estadual.

A partir deste dia, mais especificamente, a partir da publicação

no Diário Oficial do Município, a SVMA poderia emitir a Licença do

empreendimento. Para a SVMA não haveria mais a possibilidade técnica

nem política de o CONSEMA analisar o ElA/RIMA e emitir a respectiva

licença. Mas a polêmica continuou.

14 Diário Popular, 26/2/94.
15 Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
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Quanto a existência da possibilidade de o CONSEMA alterar a

decisão do CADES e a decisão do Secretário Municipal em homologá-Ia, o

Secretário do SVMA afirmou em entrevista para o jornal O Estado de São

Paulo, que "o CONSEMA não tem o poder de mudar as regras a não ser

que o assunto seja levado à justiça'?". E se, por ventura este fato viesse a

ocorrer, garantiu que a prefeitura iria recorrer para defender sua

competência para decidir sobre o assunto. "Só teremos que parar as obras

se a decisão judicial tiver efeito suspensivo". Concluindo numa alusão ao

Movimento Vila Olímpia Viva e aos conselheiros do CONSEMA que estavam

representando seus interesses, que "na administração pública, o interesse

coletivo está acima do interesse individual" A partir deste momento as

posições são acirradas e o discurso, consequentemente, endurece.

As críticas ao CONSEMA, quanto aos interesses do Estado em

obras que estavam sendo executadas pela prefeitura, não se limitavam ao

Projeto Operação Urbana Faria Lima, mas também às obras sob o túnel do

Rio Pinheiros". O Secretário de Vias Públicas, Reynaldo de Barros decidiu,

então, que não iria mais aceitar as críticas que vinham sendo feitas pelo

Conselho Estadual às obras da prefeitura, como a extensão da Faria Lima,

segundo ele, "Nós já temos o Conselho Municipal do Meio Ambiente. O

CONSEMA não deve ficar fazendo declarações sobre assuntos que não são

de sua alçada?". O Secretário Estadual do Meio Ambiente rebateu e

afirmou, em declaração no mesmo dia e para o mesmo jornal "O Estado tem

o direito de analisar qualquer obra que tenha repercussão em seus imóveis

ou atinja seus interesses 19".

Em 4 de março a licença prévia do empreendimento foi

entregue pelo Secretário Werner Zulauf ao Secretário de Desenvolvimento

Urbano, Reynaldo de Barros. Por ser a licença, a primeira expedida no

i6 o Estado de São Paulo, 2/3/94
i7 Esta obra chegou a ser embargada pelo CONSEMA, sem que a prefeitura cumprisse a determinação
legal. Contudo chegou a alterar o projeto.
i8 Folha de São Paulo, 3/3/94.
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âmbito municipal e devido as polêmicas geradas no processo de

licenciamento, os Secretários convocaram a imprensa para entrega formal

do documento.

No dia 4 de março o CONSEMA, numa reunião bastante tensa,

depois de aprovar o parecer técnico no43/94 do CPLAlDAIA, que concluiu

não ser possível emitir uma resposta conclusiva aos quesitos solicitados

pelo CONSEMA por falta de informações suficientes no ElA/RIMA

apresentado, o Conselho tomou a seguinte decisão": a) que o ElA/RIMA

do empreendimento fosse apresentado à Secretaria Estadual do Meio

Ambiente para fins de licenciamento no âmbito do Estado e b) que a

Secretaria Estadual do Meio Ambiente adotasse as medidas cabíveis, junto

aos poderes executivo e judiciário, para que fossem suspensas as

atividades e/ou a obra que visassem a implantação desse empreendimento

até a deliberação final do colegiado. A votação sobre a competência do

Conselho para avaliar o projeto foi apertada, depois de três horas de

discussões, ficou decidido por 14 votos contra 13 que o CONSEMA iria

analisar o ElA/RIMA do projeto, antes do inicio das obras.

Assim que soube da decisão do CONSEMA o Secretario

Municipal de Vias Públicas mais uma vez contestou a competência daquele

Conselho para tal atitude. Afirmou também que iria recorrer da decisão com

base na lei.

Sobre a proibição do início das obras de extensão da Avenida

Faria Lima, o Secretário de Estadodo Meio Ambiente e Presidente do

CONSEMA, Edis Milaré, afirmou que a prefeitura teria que submeter o

ElA/RIMA à aprovação do órgão. Segundo ele, "não há possibilidade de

início das obras sem aprovação do CONSEMA". Ainda segundo Milaré, "a

extensão da Avenida Faria Lima interfere em interesses do Estado, já que

19 idem
20 Deliberação n" 12/94
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altera o sistema viário da capital e corta imóveis tombados pelo Conselho de

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico -

CONDEPHAA T. O Estado tem o direito de participar do licenciamento

ambiental desta obra" ... "Caso a prefeitura inicie as obras o CONSEMA vai

determinar a cobrança de multa diária e solicitar o embargo judicial das

obras." Segundo Milaré, os moradores que já tiveram suas casas

consideradas de utilidade pública para fins de desapropriação pela

prefeitura, poderiam entrar na justiça contestando a decisão".

Por sua vez, o Secretário Reynaldo de Barros afirmou que

ficou perplexo com a decisão do CONSEMA e que não reconhecia a

competência do órgão para analisar as obras da prefeitura. "Nós já temos o

Conselho Municipal do Meio Ambiente para decidir sobre as nossas obras".

Segundo Barros, a decisão do CONSEMA foi política "existe uma meia -

dúzia de conselheiros que agem lá dentro politicamente'?", disse recusando-

se a citar nomes.

O ápice do conflito ocorreu, quando o Prefeito Paulo Maluf -

que era de partido diferente e atuava em oposição ao do Governador -

entrou em cena e afirmou, em entrevista para o jornal o Estado de São

Paulo de 6/3/94, que o CONSEMA tomou uma decisão política e que

considera uma intervenção no Município sua decisão de embargar as obras

realizadas pela municipalidade, referindo-se não apenas ao projeto de

extensão da Av. Faria Lima mas também ao projeto do túnel sob o Parque

do Ibirapuera. O Prefeito afirmou que não iria parar os trabalhos e

classificou o embargo como "ato de natureza política" e disse também que a

decisão do CONSEMA em relação à ampliação da Avenida Faria Lima era

ilegal e que seriam respeitadas apenas as exigências do CADES. "A

prefeitura tem autonomia para fazer as obras necessárias na região", disse

ele, concluindo que o CONSEMA foi criado por decreto e não tem, portanto

21 Folha de São Paulo,05/3/94.
22 Folha de São Paulo 6/4/94
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autoridade para anular o relatório de impacto ambiental aprovado pelo

CADES, criado por Lei.

Por sua vez o Secretário Municipal do Verde e do Meio

Ambiente reiterou a afirmação do Prefeito apontando, desta vez com maior

ênfase, as fragilidades da SMA e do CONSEMA frente a SVMA e do

CADES que "ninguém poderia levar a sério um conselho que foi criado por

decreto e que é apenas consultivo; que delibera por tradição apenas; que

suas fragilidades são maiores que a do CADES. Afirmou também que a

SMA não foi criada por lei, mas por decreto, Contudo, não deixou de

reconhecer a legitimidade que 10 anos de tradição lhe impingem, mas que

não tem o direito de questionarem o CADES,,23.

Em resposta ao prefeito e depois de o CONSEMA ter

deliberado em oposição às deliberações do CADES, o Secretário Édis

Milaré disse que não se tratava de uma intervenção, mas ressaltou que o

Estado e Município precisam trabalhar em harmonia para o bem comum e

colocou em dúvida os interesses da prefeitura na implementação do projeto

afirmando, numa alusão as ambições políticas do prefeito, "o que está

havendo é uma pressa inconcebível por parte do prefeito, que não parece

preocupado em saber se os projetos são ambientalmente viáveis'?', e

continuou, defendendo o Conselho afirmando que ele não age politicamente

e representa vários segmentos da sociedade civil.

o que para o Secretário Estadual era motivo de dúvida quanto

a seriedade do processo de licenciamento, para o Secretário Municipal era

expressão de objetividade, agilidade e eficiência, qualidades que, segundo

ele, o CONSEMA não possuía. Segundo o Secretário Municipal, "todo o

processo de licenciamento, do recebimento do ElA/RIMA até a expedição da

23 Entrevista concedida a autora em 08/3/94.
24 O Estado de São Paulo, 06/3/94.
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licença prévia durou 2 meses e 3 dias. No âmbito do CONSEMA levaria no

mínimo 1 ano e mei02511
•

No dia 7 de março, o Secretário Édis Milaré enviou ao Prefeito

ofício com a decisão do CONSEMA que requeria a paralisação do projeto de

extensão da Avenida Faria Lima, até que o ElA/RIMA fosse submetido ao

órgão. A decisão foi publicada no DOE no dia 08/3/94. A Prefeitura, mais

uma vez, reagiu com atitudes de confronto à decisão do CONSEMA que se

declarou competente para embargar a realização do projeto.

O Prefeito, então, se negou a atrasar o início da extensão da

Avenida Faria Lima. O descumprimento ao embargo imposto pelo

CONSEMA foi decidido e comunicado oficialmente em nota distribuída à

imprensa. O documento foi assinado pelos Secretários do Verde e do Meio

Ambiente, Werner Zulauf, de Vias Públicas, Reynaldo de Barros, e dos

Negócios Jurídicos, Cornélio Vieira de Morais Júnior. O argumento

apresentado para justificar o prosseguimento das obras foi que a decisão do

CONSEMA foi política e feriu a autonomia do município. Na nota, a

prefeitura reiterou que recorreria à justiça contra a decisão.

Em 12 de março, o Prefeito decidiu atacar diretamente o

Secretário Estadual do Meio Ambiente e Presidente do CONSEMA. Em

carta enviada a Edis Milaré, o prefeito informou a devolução dos ofícios do

Consema que comunicavam o embargo, classificando-os de descabidos no

conteúdo, arbitrários e ilegais, e na forma, autoritários e desrespeitosos.

Segundo ele, "0 cargo de prefeito de São Paulo não me permite aceitar

ameaças e intimidações feitas ao arrepio das Leis e da Constituição'?". Ele

afirma ainda que as deliberações do CONSEMA são pretenciosas e não

podem interferir nos atos administrativos da prefeitura. Diz também na carta

que o municipio criou o CADES através de lei e que o Conselho possui a

25 Entrevista concedida à autora em 08/3/94.
26 Diário Popular, 3/94.
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competência para analisar e aprovar ElAs / RIMAs dentro dos limites do

Município. As declarações de que as obras não seriam paralisadas foram

reiteradas de forma bastante agressiva. "Pela aparência autoritária, esse

seu expediente protelatório aparece perante a opinião pública como quem,

que nada sabe construir, destila ódio, inveja e desrespeito sobre cidadãos

independentes e trabalhadores".

Ao argumento usado pela prefeitura, de que ao declarar-se

competente para avaliar o impacto ambiental do projeto de extensão da

Avenida Faria Lima o CONSEMA interferiu na sua autonomia, o Secretário

Estadual do Meio Ambiente contestou afirmando, que estava apenas

fazendo cumprir os princípios legais e institucionais vigentes e na mesma

ocasião, mais uma vez, defendeu o CONSEMA27
, órgão que presidia na

qualidade de Secretário de Estado.

Em 20 de março o Ministério Público Estadual através das

promotorias de Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente da Capital, entrou

na 3a Vara da Fazenda Pública com uma ação cautelar inominada de cunho

satisfatório, visando que a municipalidade fosse condenada a abster-se de

praticar qualquer ato material de execução da obra de ampliação da

Avenida Faria Lima, enquanto não contasse com licença ambiental emitida

pelo CONSEMA, bem como que cessasse de imediato atividades de

execução já iniciada, tudo sob pena de cominação de multa diária. O

fundamento desse pedido de concessão de liminar baseou-se no suposto e

irreversível atentado à legislação ambiental?".

No entender dos promotores do Meio Ambiente e da

Cidadania, o ElA/RIMA necessário para liberação da obra, em função de

seu impacto urbanístico, deveria ser apreciado também pelo CONSEMA e

não apenas pelo CADES. Segundo a ação, as obras e atividades

27 o Estado de São Paulo, 15/3/94.
28 Processo n. 239/94 - Terceira Vara da Fazenda Pública - fls. 40 a 59.
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necessárias à extensão da avenida interfeririam de forma direta em serviços

e no patrimônio histórico sob proteção do Governo do Estado. No pedido,

os promotores citaram vários artigos da Constituição federal para

demonstrar que o município não tinha competência para atuar em matéria

de meio ambiente.

o juiz da 3a Vara da fazenda Pública, em sentença datada de

30 de março, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, pois

questionou a propriedade da medida cautelar satisfatória. ' Citando em seu

despacho informações e documentos juntados pela prefeitura, o juiz refuta

uma a uma as alegações técnicas (instrumentos processuais para garantia

de direitos) do Ministério Público do Estado e questões técnicas referentes

ao EIA/RIMA29
. Esta sentença fortaleceu a posição da municipalidade e

consequentemente enfraqueceu o questionamento que o CONSEMA vinha

fazendo a respeito de questões de ordem técnica e de encaminhamento do

processo de licenciamento do empreendimento.

A segunda reunião ordinária do CADES, ocorrida em 8 de abril,

resultou na decisão de enviar ao CONSEMA o parecer da justiça a respeito

da ampliação da Avenida Faria Lima. Para os conselheiros do CADES,

esse resultado reafirmou a autoridade do órgão municipal no processo de

licenciamento do empreendimento e colocou um pontofinal na dúvida sobre

em quem recaía a competência para avaliar o caso.

Quanto à questão dacompetência, o parecer c.j. n0600/94,

datado de 30 de setembro de 1994, resultante de uma consulta do

Secretário Estadual de Meio Ambiente à Consultoria Jurídica da

Secretaria", referente ao ElA/RIMA do túnel sob o Parque do Ibirapuera,

informou que "...que com a criação do Conselho do Meio Ambiente por lei do

Município de São Paulo, este passou a ser o órgão competente para exigir

29 Proc. n.239/94 - Terceira Vara da Fazenda Pública - Vistos etc, - fls 61 a 66.
30 A consulta, datada de 06/5/94 tinha como objetivo subsidiar as discussões e deliberações do
CONSEMA a respeito do embargo das obras do túnel sob o Parque do Ibirapuera.
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ElA/RIMA e aprovar alterações nas obras que possam causar significativa

degradação ambiental. .."31.

Os pareceres jurídicos favoráveis às possibilidades de a

SVMA/CADES realizar o licenciamento ambiental do empreendimento como

que, aparentemente, colocaram um ponto final nas polêmicas apresentadas

pelo SMA/CONSEMA, no caso, tanto as polêmicas de caráter técnico

quanto as de caráter institucional. Ponto final aparente porque, em maio de

1994, o CONSEMA decidiu remeter à Câmara Municipal toda a

documentação produzida pelo Colegiado em relação à Operação Urbana

Faria Lima. O motivo foi o fato de as deliberações do Conselho não terem

sido atendidas pela municipalidade e o objetivo, dar ciência aos vereadores

para que tomassem as providências que achassem necessárias na ocasião

da votação do projeto da Operação Urbana, deslocando assim o foco do

conflito para as relações entre os poderes executivo e legislativo.

5.2.1 - Perspectiva dos atores envolvidos e conclusão

Segundo o Secretário Estadual de Meio Ambiente, era

esperado que houvesse a conjunção de esforços para a consecução de

objetivos comuns, no caso, a melhoria da qualidade ambiental, pois havia a

probabilidade de ocorrer interferências em questões de transporte

metropolitano e em bens tombados pelo patrimônio histórico. Por sua vez o

Secretário Édis Milaré, esclareceu 32 "que se trata do trabalho em parceria.

Que não se trata de excluir a prefeitura do processo de licenciamento e sim

de considerar a probabilidade de o empreendimento afetar o interesse da

comunidade, seja a partir dos bens tombados, como também no caso do

transporte metropolitano. Se a probabilidade fosse confirmada, as duas

esferas de poder poderiam trabalhar juntas no licenciamento".

31 Processo SMA n. J 30/94-Parecer C.J. 600/94 de 30/9/94. pg.8.
32 Entrevista concedida à autora em 26/7/94.
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A referida probabilidade deveria levar a cautela de a Prefeitura

chamar o Estado para realização de trabalhos em conjunto, fato esse que

não ocorreu. Segundo ele, problemas de ordem política preponderaram.

Como a Prefeitura estava entendendo que seria uma interferência indevida

do Estado em assuntos que lhe são peculiares, e o Estado coloca que seus

interesses também estão postos no processo e, em decorrência disso tem

não só o poder como também o dever de tomar providências, definem-se

oposições de confronto, quando se deveria fazer o possível para que as

ações fossem convergentes. Para o Secretário, este fato ocorreu porque a

Prefeitura tinha um órgão ambiental nascente e portanto necessitava ocupar

espaço e, a construção de parcerias poderia ser vista como um obstáculo

para tal empreendimento. "Os acontecimentos demonstram que com clareza

tratou-se de um problema por disputa de espaço institucional".".

A observação feita pelo Secretário Estadual ecoa na

explicitação da estratégia que a prefeitura definiu no processo de construção

de relacionamento - objeto deste trabalho. É o que se abstrai da avaliação

que o Secretário Muncipal de Meio Ambiente, Werner Zulauf fez da

dimensão conflitiva do referido processo, qual seja, o processo de ocupação

de espaço institucional. Segundo ele, "a SVMA estava em pleno processo

de ocupação de espaço que pertencia à prefeitura desde a Lei 6938/81 e

que foi reforçado pela Constituição de 1988, particularmente pelo artigo 23.

Na prática, só o Estado e a União estavam atuando. O processo de

ocupação do espaço é feito às cotoveladas, pois se um órgão não ocupa o

espaço que é seu por direito, outro ocupa. Tem-se então que remover os

obstáculos que são consequência de interesses diversos e que se

contrapõem a expansão da atividade a nível do Município".

33 Entrevista concedida à autora em 26/7/94.
34 Entrevista concedida à autora em 05/l/95.
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Indo além das constatações de caráter institucional, o

Secretário Municipal expõe, também, a outra face da problemática da

relação intergovernamental a partir dos respectivos conselhos ambientais

declarando que "Do ponto de vista político, tenho certeza que a criação da

SVMA deu ao Prefeito a oportunidade dele realizar obras que não

conseguiria se tivesse que passar sob o crivo do CONSEMA, porque ali

havia uma orquestração montada para retardar e impedir o início das

obras ... A aprovação, contudo, não significou concessões de pontos

técnicos, pois o licenciamento do CADES é mais exigente que o do

CONSEMA"35.

Como se pode observar na fala dos atores, muito mais do que

permear todo o processo de construção das relações institucionais, a

questão política foi, ela mesma, uma das dimensões do objeto destas

relações. Esta realidade de certa forma intensificou o potencial conflitivo já

inerente numa situação de articulação intergovernamental no contexto de

indefinições quanto aos papéis institucionais e formas de cooperação entre

os entes federados.

Os acontecimentos acima descritos se por um lado explicitam

um processo mais amplo de construção do espaço de uma instituição

emergente e, consequentemente, de fortalecimento e definição de seu papel

institucional - SVMAlCADES - por outro lado, explicitam também o processo

de reconhecimento do novo ator institucional, sua adaptação à redefinição

de um novo espaço de atuação e papel, pela SMAlCONSEMA. Trata-se,

em última instância, da expressão de um processo de articulação

intergovernamental onde os espaços de atuação de cada ente

governamental. Por essa via seus papéis institucionais são definidos a

partir do estabelecimento de uma relação conflitiva, onde não se

reconhecem hierarquias e onde as competências de cada um, ou o

entendimento de sua abrangência, não são definidas a priori, resultando

35 Entrevista concedida à autora em 0511/95.
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disso a deflagração de um processo altamente politizado e dependente de

circunstâncias.

o caminho que vai da identificação da referência conceitual /

metodológica contida no modus operandi da proposta sistêmica de

articulação intergovernamental do SISNAMA, como também suas

contradições, tal como já foi abordado nos capítulos anteriores e expresso

neste, revela que a prática de construção de relacionamentos

intergovernamental traz em si um potencial extremamente conflitivo.

A apreensão da dimensão conflitiva do processo de construção

das relações intergovernamentais no âmbito do SISNAMA, dada a realidade

normativa e sua aplicação de fato é, portanto, fundamental para o

entendimento de 'como se dá a construção de relacionamentos

intergovernamentais num contexto de indefinição e da falta de concertações

prévias quanto aos papéis institucionais dos atores e onde a definição de

papéis como que amadurecem no desenrolar da própria relação / conflito.
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CAPíTULO 6

CONCLUSÃO
as lições do objeto

No transcorrer do desenvolvimento dos capítulos que constituem

este trabalho, procurou-se apreender a maneira como o processo que determinou

o formato das relações intergovernamentais no âmbito do SISNAMA se

consolidou, resgatando sua história e identificando o contexto político-institucional

de sua realização. Em complementação, procurou-se, também demonstrar como

condicionaram sua prática.

A prática, como está contextualizada, fornece os subsídios

necessários para a compreensão dos limites que o referencial teórico,

representado por um modelo de articulação intergovernamental definido a priori e

historicamente determinado, impõem-se a uma realidade reconhecidamente mais

complexa e em transformação.

A metodologia adotada para construção do argumento, como está

exposto ao longo dos capítulos, estabelece subsídios para que, no que concerne à

área ambiental da esfera de atuação do Estado, seja possível tanto a visualização

do papel que o relacionamento intergovernamental desempenha no tocante às

questões concernentes à descentralização como também das condições sob as

quais os relacionamentos se realizam, permitindo assim, identificar um verdadeiro

processo de redefinição de papéis.
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Cabe considerar, passados 18 anos do estabelecimento do

SISNAMA, a importância do papel desempenhado pelo Sistema enquanto

principal referência para a construção de relacionamentos intergovernamentais. É

no sentido do reconhecimento de sua importância histórica que este trabalho

pretendeu estabelecer a reflexão sobre sua prática atual.

Observa-se que o SISNAMA teve um papel preponderante no que

tange ao desenvolvimento do setor ambiental não apenas na esfera federal de

governo como também nas regionais.

Este fato pode ser observado se for considerado o surgimento de

órgãos estaduais de meio ambiente. Em 1981, quando foi promulgada a lei, a

realidade institucional do setor estava muito aquém das possibilidades da plena

concretização da proposta de ação administrativa coordenada, pois constituía

exceção à regra, um estado da federação possuir um órgão ambiental, quanto

mais um inteiramente voltado para ações neste campo.

A realidade torna-se ainda mais precária se forem consideradas

variáveis qualitativas como formato, atribuição e status no conjunto da

organização do Estado membro, ou ainda a existência de um Conselho Ambiental.

Já no que se refere à legislação ambiental, quase todos, em 1981 apresentavam

algum diploma legal referente ao tema, havendo, no entanto, no conjunto dos

estados, enormes disparidades de concepção, de abrangência e de abordagem.

No transcorrer da década de 1980, esta realidade foi paulatinamente

sendo alterada. A esfera de atuação em matéria de meio ambiente cresceu e hoje

todos os Estados dedicam-lhe um capítulo de suas respectivas Constituições. A

exceção, hoje, é o Estado não possuir órgão ambiental que não tenha status de

uma Secretaria e Conselho Ambiental instituído e em atividade.
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A multisetorialidade requerida e a interdependência com a qualidade

de vida, como também a descentralização e a participação social, são, hoje,

realidade quando se fala em meio ambiente, como já foi observado nos capítulos

precedentes, principalmente no primeira. Esta transformação qualitativa no

conceito e na relação estado/sociedade resultaram no ganho de complexidade,

com a ampliação dos volumes de assuntos que lhes são pertinentes e com os

quais a política ambiental está envolvida, e na variedade de formatos institucionais

dos órgão competentes.

Especificamente no que se refere às relações intergovernamentais,

verifica-se, como já foi observado no capítulo dois, que a abordagem a partir dos

critérios normativos na forma de ação administrativa coordenada e integrada, tal

como preconizado pelos conceitos inerentes ao SISNAMA, e conforme

demonstrado no capítulo cinco - enquanto referência para a construção de

relacionamentos - revela o cabal distanciamento entre o modelo e sua prática.

Esta observação é também feita em documentos oficiais e

contratados que objetivaram diagnosticar o SISNAMA. Mesmo tendo-se por base

a legislação federal que instituiu o SISNAMA, constatou-se", em documento oficial,

a respeito das principais dificuldades da construção de relacionamentos, que são

necessárias ações de fortalecimento do arcabouço relacional, a partir do qual os

agentes envolvidos, governamentais ou não, definem seus objetivos e espaços de

atuação.

Outro documento, contratado, que aponta na mesma direção e

reafirma a importância crescente do SISNAMA. Diz o documento, " o principal

desafio para a gestão ambiental a nível federal é o de proporcionar condições para

articular, coordenar e orientar a atuação desses agentes, buscando influenciar o

estilo de desenvolvimento do país, respeitando-se a heterogeneidade espacial e

1 Relatório Nacional do Programa de Descentralização da Gestão Ambiental. Paper, 1994.
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socíal'", tornando, assim, a definição de papéis e a promoção de arranjos

relacionais, uma questão estratégica para a gestão ambiental.

Estes desafios-precariedades são vistos pelos documentos acima

referidos como obstáculos à realização do SISNAMA, entendido como proposta de

descentralização acabada. As soluções, consequentemente, passam pela criação

de instrumentos e novas práticas de gestão que o fortaleçam. Ambos os

documentos que são resultados de demandas oficiais concernentes ao

levantamento de subsídios e realização de diagnósticos para formulação de

políticas, não avançam na questão principal, que, como este trabalho demonstra

ao longo do desenvolvimento de seus capítulos, não é a superação de obstáculos

técnicos/gerenciais - o que também tem sua importância - mas antes, o do

reconhecimento de que o modelo, respadado numa concepção de

descentralização historicamente determinada, carece de ser repensado em seus

fundamentos.

Especificamente, o objeto empírico é um claro exemplo de como e

onde as limitações estruturais / normativas condicionam as práticas de construção

de relacionamentos intergovernamentais. Quais sejam: suscitam a ação de

agentes competidores e não cooperadores; não favorece a existência de focos de

atração e de contato institucional; não favorece a integração e articulação das

ações entre governos; não apresenta critérios claros para o estabelecimento de

parcerias e de articulações entre ações intergovernamentais, onde deveria haver,

teoricamente, o partilhamento de metas e a busca da cooperação.

Contudo, o objeto empírico demonstra também como as relações

intergovernamentais, mesmo numa situação onde a cooperação e a definição de

papéis não seja deliberadamente buscada enquanto ponto de partida da própria

relação, tem como ponto de chegada o estabelecimento de campos de atuação

bem definidos, superando-se, assim, as limitações estruturais do modelo. Trata-

2 Price Waterhouse e Geotécnica. Relatório de análise funcional do Projeto de Fortalecimento Institucional
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se de um caso onde a definição meramente instrumental de um modelo não é

capaz de dar conta da complexidade das interações intergovernamentais e que,

por este motivo, é superado pelas próprias interações que pretende enquadrar-

mas não negado.

o processo de mudança nas relações estado I sociedade,

consolidado nos anos 80, trouxe demandas de formulação de políticas e de

práticas de gestão, qualitativamente distintas das que até então ocorriam.

Mudanças na prática de formulação e execução de políticas públicas, que já não

encontram mais legitimidade na sociedade, são demandadas e colocam em xeque

práticas que até então não eram questionadas.

o objeto empírico exemplifica e materializa as demandas apontadas

pelos documentos oficiais acima mencionados. Contudo, se os documentos caem

na tentação de apontar a superação de carências a partir da situação

estabelecida, limitando a integração em termos operacionais, o que significa, em

última instância - preponderância da União, o estudo de caso permite vislumbrar a

possibilidade de um salto qualitativo, isto porque, entende-se que o que está em

jogo não é uma questão afeta única e exclusivamente à dimensão estrutural do

modelo de coordenação da ação, sobretudo porque as decisões que emanam da

burocracia e de seus esquemas formalistas não apresentam a neutralidade

impllcita no subsídio e na expressão da visão oficial.

Os documentos, também expressam um dado enfoque de

concepção de gestão pública. Por esta razão entende-se que, mais do que

simplificar ou estabelecer e rever procedimentos, é necessário o questionamento

dos fundamentos do modelo. E ainda mais do que apontar suas contradições

com a realidade, é necessário reconhecer as potencialidades das interações com

vistas a transformação qualitativa e sustentável da gestão ambiental.

do IBAMA, agosto de 1992, pg.28.
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Um caminho para o salto qualitativo que este trabalho vislumbra é

fazer com que o modelo de relacionamento revisitado agrege concepções menos

normativas e mais estratégicas (transacionais) estabelecendo-se, assim, as

condições estabelecimento de metas comuns e partilhadas e de superação dos

conflitos decorrentes da convivência entre as normas antigas, apoiadas nas

estruturas que ainda são sólidas, e as novas, em processo de internalização,

considerando-se é claro, suas dimensões cultural e funcional - uma das

dimensões do conflito, como também as decorrentes da pluralidade de interesses

daqueles que têm responsabilidades definidas constitucionalmente e

compromissos políticos diversos. Trata-se de um processo de superação, onde as

práticas sociais demandam arcabouço institucional ainda não equacionado, cuja

principal referência, seria a opção, não pelo planejamento normativo mas sim por

definições estratégicas.

A Constituição de 1988, cumpre duplo papel. Primeiramente, e

talvez o mais importante, vez que se trata de norma máxima, o.de expressar uma

vontade já disseminada na sociedade no sentido de sua transformação e também

o de indutor de revisão de práticas de planejamento e gestão ainda condicionadas

por instrumentos legais de gestão carentes de revisões conceituais, vez que toda

e qualquer norma deve seguir suas disposições.

Especificamente, no que se refere ao objeto de estudo, a

Constituição de 1988 traz em si as sementes para a transformação qualitativa das

condições dadas para o estabelecimento de relacionamentos, pois vai ao cerne do

que um sistema nacional de gestão do meio ambiente, tem de mais importante,

ou seja, as possibilidades concretas do estabelecimento interdependência entre

instâncias governamentais.

No caso específico do objeto deste trabalho, o artigo que trata da

competência comum - art. 23 é sumamente estratégico. É a partir dele que os

atores definiram suas estratégias de atuação. Conforme pode-se observar no
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capítulo empírico, o SISNAMA, surgiu na discussão apenas enquanto pano de

fundo, justamente porque veio dele um entendimento de descentralização mais

acanhado do que o estabelecido pela Constituição. Ainda assim, a própria

interpretação do referido artigo, que torna a cooperação exigência constitucional,

foi aquém das possibilidades concretas de sua realização.

Seria a regulamentação do parágrafo único condição para a

existência e efetividade da cooperação entre instâncias de governo? O estudo de

caso demonstra que pode não ser a ausência de regulamentação que dificulta a

interação da norma constitucional. O problema é então bem mais complexo do

que alguns autores afirmam. Como pensar em regulamentar a cooperação entre

governos se, indistintamente, os parceiros são competentes, e sendo, em

conseqüência, promotores de interações cujo produto são arranjos circunstanciais,

transitórios e estratégicos? Não estariam estes atores sendo conservadores? Se

a responsabilidade é de todos é inegável que todos devam atuar. É claro que no

âmbito de suas respectivas abrangências constitucionais. Como, genericamente,

a União baixaria normas com o objetivo de tentar regulamentar acordos

resultantes de. realidades específicas em todo o território nacional? Realidades

essa conjunturais e não tangíveis (pro-tempore). Consequentemente, entende-se

que a ênfase não se encontra na definição de atribuições definidas

burocraticamente, mas sim na dimensão cooperadora da ação e, portanto, na

execução dos papéis definidos num processo de negociação.

Conforme já apresentado no capítulo dois, quando se discorreu a

respeito da concepção de descentralização à luz da distribuição de competências

que passou a caracterizar a federação brasileira, a partir de 1988, pode-se afirmar,

que, no que se refere à dimensão ambiental da ação do Estado - tal como

Almeida também o faz para outros segmentos da ação estatal - não se trata de

tentar definir positivamente ou negativamente a descentralização em matéria de

meio ambiente. Trata-se sim de reconhecer, a partir do estudo de caso, que

descentralização diz respeito a um processo extremamente dinâmico e com
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historicidade própria sem o entendimento do qual é possível vislumbrar

potencialidades descentralizadoras, reconhecer a multiplicidade de arranjos

possíveis, de redefinições permanentes, e o potencial conflitivo inerente à

situação.

É possível considerar que à luz do processo da assunção de

responsabilidades constitucionais por parte de um municípios, considerado aqui

como expressão de um processo de descentralização, que o mesmo se refere a

um processo de características estruturais onde, o que está em jogo é a mudança

de posição que cada uma das instâncias de governo ocupa no SISNAMA, em

outras palavras, a mudança de articulação e das formas de interação entre

instâncias governamentais. Neste processo interativo os entes federados

envolvidos se transformam, motivados pela relação estabelecida. A dinâmica

resultante das interrelações, deve então, ser considerada elemento chave para a

análise e o estabelecimento de um novo arranjo, como também de suas

potencialidades. Daí a importância, para além dos problemas da organização, de

se analisar as relações intergovernamentais vivas em permanente processo de

mutação.

Se os arranjos são passageiros a responsabilidade não o é. A

assunção de responsabilidades constitucionais não é meramente uma definição

de papéis determinados a priori, mais uma vez, mas sim um processo de interação

onde instâncias de governo definem espaços de atuação a partir de definições de

ações negociadas estrategicamente, e contextualizadas em políticas públicas que

expressem critérios que considerem as especificidades da cada parceiro, e a

multiplicidade de situações e arranjos delas decorrentes.

Por outro lado, deve-se reconhecer que a assunção de

responsabilidades constitucionais não se dá, necessariamente, de forma pacífica e

cooperativa. O entendimento da dimensão conflitiva da relação expressa as

potencialidades e contradições da descentralização em política de meio ambiente.
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Finalmente, cabe destacar a visão dos principais agentes envolvidos

(agentes-políticos), coletada após o desfecho relatado, onde expressam suas

respectivas perspectivas da relação estabelecida.

Segundo o Secretário Estadual de Meio Ambiente, era esperado que

houvesse a conjunção de esforços para a consecução de objetivos comuns, no

caso, a melhoria da qualidade ambiental, pois havia a probabilidade de ocorrer

interferências em questões de transporte metropolitano e em bens tombados pelo

patrimônio histórico. O Secretário, esclareceu 3 "que se trata do trabalho em

parceria. Que não se trata de excluir a prefeitura do processo de licenciamento e

sim de considerar a probabilidade de o empreendimento afetar o interesse da

comunidade, seja a partir dos bens tombados, como também no caso do

transporte metropolitano. Se a probabilidade fosse confirmada, as duas esferas

de poder poderiam trabalhar juntas no licenciamento".

A referida probabilidade deveria levar a cautela de ao Município

chamar o Estado para realização de trabalhos em conjunto, fato esse que não

ocorreu. Segundo ele, problemas de ordem política preponderaram. Como o

Município estava entendendo que seria uma interferência indevida do Estado em

assuntos que lhe são peculiares, e o Estado colocava que seus interesses

também estavam postos no processo e, em decorrência disso tinha não só o

poder como também o dever de tomar providências, definiram-se oposições de

confronto, quando se deveria fazer o possível para que as ações fossem

convergentes. Para o Secretário, este fato ocorreu porque o Município tinha um

órgão ambiental nascente e portanto necessitava ocupar espaço e, a construção

de parcerias poderia ser vista como um obstáculo para tal empreendimento. "Os

acontecimentos demonstram que com clareza tratou-se de um problema por

disputa de espaço institucional'".

3 Entrevista concedida à autora em 26/7/94.
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A observação feita pelo Secretário Estadual ecoa na explicitação da

estratégia que a prefeitura definiu no processo de construção de relacionamento -

objeto deste trabalho. É o que se abstrai da avaliação que o Secretário Muncipal

de Meio Ambiente, Werner Zulauf fez da dimensão conflitiva do referido processo,

qual seja, o processo de ocupação de espaço institucional. Segundo ele, "a

SVMA estava em pleno processo de ocupação de espaço que pertencia à

prefeitura desde a Lei 6938/81 e que foi reforçado pela Constituição de 1988,

particularmente pelo artigo 23. Na prática, só o Estado e a União estavam

atuando. O processo de ocupação do espaço é feito às cotoveladas, pois se um

órgão não ocupa o espaço que é seu por direito, outro ocupa. Tem-se então que

remover os obstáculos que são consequência de interesses diversos e que se

contrapõem a expansão da atividade a nível do Municipio'" .

Indo além das constatações de caráter institucional, o Secretário

Municipal expõe, também, a outra face da problemática da relação

intergovernamental, vislumbrada a partir dos respectivos conselhos ambientais,

declarando que "Do ponto de vista político, tenho certeza que a criação da SVMA

deu ao Prefeito a oportunidade dele realizar obras que não conseguiria se tivesse

que passar sob o crivo do CONSEMA, porque ali havia uma orquestração

montada para retardar e impedir o início das obras ... ,,6.

Como se pode observar na fala dos atores, muito mais do que

permear todo o processo de construção das relações institucionais, a questão

política foi, ela mesma, uma das dimensões do objeto destas relações. Esta

realidade de certa forma intensificou o potencial conflitivo já inerente numa

situação de articulação intergovernamental no contexto de indefinições quanto aos

papéis institucionais e formas de cooperação entre os entes federados.

4 Entrevista concedida à autora em 26/7/94.
5 Entrevista concedida à autora em 05/1/95.
6 Entrevista concedida à autora em 05/1/95.
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Os acontecimentos acima descritos se por um lado explicitam um

processo mais amplo de construção do espaço de uma instituição emergente e,

consequentemente, de fortalecimento e definição de seu papel institucional -

SVMAlCADES - por outro lado, explicitam também o processo de reconhecimento

do novo ator institucional, sua adaptação à redefinição de um novo espaço de

atuação e papel, pela SMAlCONSEMA. Trata-se, em última instância, da

expressão de um processo de articulação intergovernamental onde os espaços de

atuação de cada ente governamental, são definidos a partir do estabelecimento de

uma relação conflitiva, onde não se reconhecem hierarquias e onde as

competências de cada um, ou o entendimento de sua abrangência, não são

definidas a priori, resultando disso a deflagração de um processo altamente

politizado.
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