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RESUMO 

 

A pesquisa partiu de um questionamento sobre o porquê as reformas ocorridas em 

2008, 2011 e 2014 não alcançaram o pretendido ajuste fiscal no estado de Goiás. A 

hipótese é que existe um viés eleitoral no discurso da regulação das despesas e receitas 

públicas que orienta as reformas no estado, e ele tem por finalidade a continuação de um 

projeto político de Estado e não um ajuste fiscal propriamente dito. O objetivo geral é 

analisar a relação entre contas públicas estadual e a reforma do estado a partir de um 

método de process tracing e com isso produzir inferências sobre a validade da relação 

para confirmar ou refutar a hipótese. A estrutura é composta de uma base teórica sobre 

Estado fiscal, Debt State, austeridade fiscal, tamanho do Estado e teorias democráticas 

contemporâneas. No presente estudo são apresentados os dados sobre as mudanças na 

organização do estado de Goiás ocorridas nos anos de 2008, 2011 e 2014 e, finalmente, 

o diagnóstico da situação fiscal goiana no período compreendido entre os anos de 2006 e 

2016.  

 

 

Palavras-chave: Sociologia Fiscal, Estado de Goiás, Reforma administrativa, Ajuste 

Fiscal 

 



ABSTRACT 

 

The research started with a question about why the reforms occurred in 2008, 2011 and 

2014 did not reach the intended fiscal adjustment in the state of Goiás. The hypothesis is 

that there is an electoral bias in the discourse of the regulation of public expenses and 

revenues that guides the reforms in the state, and it has as purpose the continuation of a 

political state project and not a fiscal adjustment proper. The general objective is to 

analyze the relationship between state public accounts and state reform from a process 

tracing method and thereby produce inferences about the validity of the relation to 

confirm or refute the hypothesis. The structure is composed of a theoretical basis on Fiscal 

State, Debt State, fiscal austerity, state size and contemporary democratic theories. In the 

present study are presented the data on the changes in the organization of the state of 

Goiás occurred in the years 2008, 2011 and 2014 and, finally, the diagnosis of the fiscal 

situation in Goiás between the years 2006 and 2016. 

 

Keywords: Fiscal Sociology, State of Goiás, Administrative Reform, Fiscal Adjustment 

 



SUMÁRIO 

 

Introdução ....................................................................................................................... 7 

Capítulo 1 – Estado, Democracia e Ciclo político ...................................................... 22 

1.1. Do Estado Fiscal: teoria e evolução política sob o aspecto da fiscalidade ........ 22 

1.1.1. Bases teórico-conceituais do Estado Fiscal .......................................................... 23 

1.1.2. A formação do Estado fiscal moderno .................................................................. 25 

1.1.3. Debt State e a doutrina da austeridade fiscal ........................................................ 28 

1.2. Estado, Economia e Finanças públicas ................................................................ 32 

1.2.1. Tamanho do Estado e Crescimento Econômico ................................................... 32 

1.2.2. Federalismo sob o enfoque fiscal .......................................................................... 34 

1.2.3. Responsabilidade Fiscal ........................................................................................ 38 

1.3. Democracia contemporânea e Estado .................................................................. 41 

1.3.1. Breve panorama sobre teoria democrática contemporânea .................................. 41 

1.3.2. Democracia contemporânea e Estado no Brasil ................................................... 44 

1.3.3. Ciclos políticos ..................................................................................................... 48 

Capítulo 2 – Reforma e organização administrativa do Estado ............................... 55 

2.1. O debate sobre reforma do Estado ....................................................................... 55 

2.2. Reformas administrativas brasileiras .................................................................. 60 

2.3. Reformas administrativas goianas ....................................................................... 69 

2.3.1. Reforma administrativa de 2008 ........................................................................... 73 

2.3.2. Reforma administrativa de 2011 ........................................................................... 77 

2.3.3. Reforma administrativa de 2014 ........................................................................... 83 

Capítulo 3 – Sustentabilidade fiscal do estado de Goiás ........................................... 88 

3.1. Procedimentos metodológicos ............................................................................... 88 

3.2. Análise dos gastos públicos ................................................................................... 92 

3.3. Análise da situação fiscal ..................................................................................... 102 

Conclusão ..................................................................................................................... 117 

Referências Bibliográficas .......................................................................................... 128 



Introdução 

 

A temática da reforma do Estado é frequente e recorrente na agenda política desde 

os primeiros anos da década de 80 (KETTL, 2006). Desde então, ela é vista como um 

processo de ajustes e mudanças meramente administrativas na estrutura, funções e formas 

institucionais para adequar o Estado ao contexto econômico. Duas ideias principais 

fundamentam esse argumento: de um lado, a reformulação do aparelho estatal a partir de 

mecanismos e instrumentos de gestão e, de outro, o engessamento do Estado no papel de 

induzir o desenvolvimento nos anos finais do século passado diante do esgotamento do 

modelo de desenvolvimento socioeconômico do pós-guerra1(SOUZA; CARVALHO, 

1999).  

A concepção da reforma do Estado vai além das técnicas administrativas. O 

modelo de reforma do Estado contemporâneo reflete mudanças de concepções e 

expectativas quanto à capacidade capitalista do Estado diante da sociedade e da economia. 

Por trás dele existe uma relação de poder que afeta diretamente o conteúdo e a dimensão 

do setor público-estatal (SPINK, 2006). Dois modelos de reforma implantados nos 

últimos tempos demonstram tal questão: o que preconiza que é preciso tentar recuperar o 

protagonismo do Estado diante da ameaça de um mercado global e o que é preciso tornar 

o Estado fraco, tirando-lhe poder que possibilita uma intervenção (CARVALHO, 1996; 

MATIAS-PEREIRA, 2009).  

Apesar de haver um movimento global de reformas após a década de 80, os 

desafios de implementação de políticas de reforma foram sentidos de forma diferente nas 

diversas regiões do mundo. Na experiência anglo-saxônica, por exemplo, os governos 

efetivaram reformas de Estado para “diminuir o tamanho da máquina, reduzir seu custo e 

atenuar sua influência na economia” (JENKINS, 2006, p. 202) juntamente com uma 

política ativa de combate ao poder dos sindicatos, por meio de reformas na legislação 

sindical e trabalhista (LEME, 2010). No processo latino-americano, as tendências 

                                                           
1 Esse modelo era baseado (1) na orientação econômica keynesiana, (2) na forte capacidade redistributiva 
e compensatória, que ampliou o leque de políticas e direitos sociais e o número de pessoas atingidas, e (3) 
num modelo administrativo capaz de tornar os setores públicos eficazes, meritocráticos e impessoais 
(CARINHATO, 2008) 
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mundiais de mudança no capitalismo2 confrontaram as especificidades3 dos países que 

compõe a região e o momento histórico, caracterizado pela incorporação política das 

massas numa estrutura institucional ainda instável, sem regras de competição bem 

definidas e em desregulamentação econômica como enfrentamento à situação fiscal e à 

instabilidade do mercado (DINIZ, 2001). 

As reformas do Estado no Brasil se inserem tanto no movimento global, quanto 

no contexto latino-americano. Elas foram concebidas no bojo da redemocratização dos 

anos de 1980 e, na teoria, teriam o objetivo de apoiar políticas e ações inclusivas, voltadas 

para o governo, o setor privado e a sociedade civil (SOUZA; CARVALHO, 1999). 

Contudo, na prática, se limitaram a objetivos de ajuste fiscal em momentos de crise 

econômica, tendo sido sacrificados processos de mudança institucional, cruciais para 

transformações mais profundas nas relações políticas do Estado, o que resultou na (1) 

inaptidão dos governos no tratamento de problemas econômicos, (2) sobrecarga da 

agenda pública pelo excesso de pressões sociais e políticas e (3) desconfiança na 

autoridade e nas instituições governamentais (REZENDE, 2004; DINIZ, 2001).  

O fato das reformas do Estado no Brasil serem consideradas um processo de ajuste 

fiscal, mesmo quando propõem mudanças na cultura gerencial, é mais político do que 

propriamente fiscal. Historicamente, a adequação da máquina administrativa é percebida 

como uma consequência dos impactos fiscais de momentos econômicos delicados. 

Todavia, ela decorre não apenas das flutuações econômicas. As reformas coincidem 

também com tentativas de reorganização das forças políticas do Estado, especialmente 

no ambiente democrático e geralmente coincidentes com o processo eleitoral, o qual lhe 

imprime a percepção de que são cíclicas. Ora, a história brasileira depois do fim do regime 

militar carrega vários elementos que mostram isso.  

Depois do fracasso político do governo Sarney na estabilização econômica, o 

primeiro governo eleito, o do presidente Fernando Collor de Melo, propôs um plano de 

reorganização para reduzir o tamanho do Estado e abrir o mercado interno para depois 

promover melhoria na prestação dos serviços. A proposta se restringia a mecanismos 

                                                           
2 A principal dessas tendências foi a inserção do Estado num movimento estruturado que marca o 
desenvolvimento do capitalismo nas décadas de 1980 e 1990: o neoliberalismo, a reestruturação produtiva 
e a globalização (FILGUEIRAS, 2000).  
3 Destacam pelo menos três dessas especificidades: 1. a crise fiscal em razão da falência do modelo de 
desenvolvimento por substituição de importações e dos problemas da dívida externa, da estagnação e das 
altas taxas de inflação; 2. a presença de partidos fracos, clientelismo e lideranças personalistas na política; 
e 3. o nível de desigualdade social, caracterizado pelo elevado índice de pobreza e pela grande dependência 
do Estado para a subsistência das populações dessa parcela do continente (CLAD, 1999). 
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voltados mais para ajustes estruturais na economia a partir da reestruturação do Estado 

do que para a reconstrução das suas capacidades de implementar políticas4 (SOUZA; 

CARVALHO, 1999). O objetivo era reordenar a posição do Estado, transferindo à 

iniciativa privada atividades estatais não fundamentais e, consequentemente, reformando 

a capacidade empresarial dos diversos setores econômicos brasileiros, por meio do 

desmantelamento produtivo da administração pública (BRASIL, 1990).  

Isso significou que pontos sensíveis para as finanças públicas, tais como a 

previdência e o sistema tributário, e que exigiam mudanças constitucionais para 

implementação foram descontinuados no programa da reforma do Estado de Collor. 

Várias propostas de emenda à constituição encaminhadas ao Congresso Nacional nessas 

áreas nem chegaram a dar andamento, provavelmente pela aversão dos atores políticos 

aos prováveis e incertos riscos relacionados aos resultados eleitorais dessas reformas. O 

governo se viu obrigado, assim, a editar leis ordinárias, mais fáceis de serem exploradas 

no jogo político e menos eficientes no plano da implementação (MELO, 2002). 

No entanto, o relativo empenho do Executivo federal em promover uma reforma 

administrativa foi interrompido com o impeachment do presidente Collor. Os embates 

relacionados à implantação das políticas de modificação do serviço público terminaram 

com o fracasso do governo de remodelar o regime jurídico dos servidores públicos 

federais. O foco do governo sucessor, o do presidente Itamar Franco, passou a ser outro: 

aprofundar o ajuste fiscal avançando sobre as reformas econômicas, o que resultou na 

implantação do Plano Real em 1994 (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

No governo de Fernando Henrique Cardoso a questão da reforma institucional foi 

retomada e tratada como condição sem a qual o crescimento e a estabilidade econômicos 

do Plano Real seriam alcançados (CARINHATO, 2008). Novamente, foi colocada a 

necessidade de reformar o sistema tributário, a previdência e a administração, mas, assim 

como no governo Collor, a implementação alcançou mais aspectos de gestão pública. 

Criou-se, então, o Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE) em 1995 

para facilitar a formação de uma burocracia profissional e moderna capaz de gerir o 

Estado e com isso oferecer sustentabilidade ao programa de estabilização monetária 

(MATIAS-PEREIRA, 2009; SOUZA; CARVALHO, 1999; FILGUEIRA, 2000).  

O forte discurso com o intuito de associar a reforma proposta, a crise fiscal, o 

sucesso econômico e o serviço público eficiente levou à formatação de um modelo 

                                                           
4 Por essa razão, são conhecidos como de primeira geração, na medida em que privilegiam o equilíbrio 
fiscal (CLAD, 1999) 
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institucional que garantiria a racionalização do Estado e o surgimento de um regime fiscal 

sustentável (SOUZA; CARVALHO, 1999). Surgiu então a ideia de um Estado inspirado 

num modelo gerencial de administração pública5 voltado para a melhoria da performance 

do sistema burocrático e consequentemente diminuição de despesas.  

Esse ideal de reforma rendeu-se, todavia, à agenda de redução de gastos em meio 

a um conflito de interesses entre os agentes públicos envolvidos no processo de melhoria 

institucional e os técnicos dos Ministérios de Fazenda e de Planejamento. Desse 

desentendimento resultaram, em 1999 no segundo governo de Cardoso, a extinção do 

MARE e, em 2000, a lei que estabelecia normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

(REZENDE, 2004). Desde então, a reforma do Estado foi tratada como um assunto 

administrativo e secundário e o que importava de fato era o ajuste fiscal. 

 

Gráfico 1 – Evolução do PIB Real6 ( % ) 
 

 
Fonte: IPEA (2017), disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38414 

 

O modelo de reforma pautado na responsabilidade fiscal seria o fiador do 

resultado econômico mostrado até 2007 no Gráfico 1 e do período de recuperação da 

capacidade de implementação de políticas sociais. Quando o Partido dos Trabalhadores 

                                                           
5 Conhecidas como de segunda geração essas reformas visavam o fortalecimento da capacidade gerencial 
do Estado, a melhoria da qualidade dos serviços públicos (capacidade administrativa) e o fortalecimento da 
accountability (capacidade institucional), ou seja, uma melhora da relação agente-principal (SOUZA; 
CARVALHO, 1999; ANDRIOLO, 2006; FADUL; SILVA, 2008). 
6 O PIB real é aquele de desconta a inflação. 
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(PT) assumiu o Estado, seus governos teriam se beneficiado desse bom desempenho 

fiscal, sem modificar na essência o modelo de Estado que resultou das reformas 

anteriores. Por essa razão, é frequente o argumento de ausência de um projeto de Reforma 

do Estado nesses governos, pois haveria o entendimento de que os projetos de 

transformações implementados eram essencialmente “neoliberais” (ABRÚCIO, 2007). 

A continuidade das políticas fiscal e econômica pelos governos do PT não 

significou, entretanto, falta de um projeto de reforma de Estado. Documentos de uma 

pesquisa sobre as reformas desses governos mostram que a crítica ao reducionismo estatal 

de Cardoso instigou proposições que apontavam ao reforço da capacidade de planejar e 

orientar a vida social (SILVA, 2008). Outros estudos, realizados a partir do desenho do 

programa Bolsa Família, indicam um novo padrão institucional da administração pública 

para implantação do programa de transferência de renda (BITHER-TERRY, 2013; 

BICHIR, 2010). 

As propostas se resumiam em desprivatizar e aumentar o controle social sobre o 

Estado, adotando certa descentralização na execução das políticas públicas. Nesse modelo 

difuso, o Estado seria capaz de atuar localmente nas políticas sociais e fora da rigidez 

burocrática da política econômica central (SILVA, 2008). Isso significou no caso do 

Bolsa Família coordenar as três esferas administrativas do país e fazer cooperar o então 

recém-criado Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Caixa 

Econômica Federal e os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento para 

implementá-lo (BICHIR, 2010).  

A estratégia de conciliar gestão fiscal e gastos sociais foi facilitada pela relativa 

estabilidade econômica. Ela foi a base política para estabelecer o modelo de reforma de 

Estado e responsável pelo relativo sucesso das políticas sociais implementadas e dos 

resultados socioeconômicos alcançados pelo governo. Por essa razão, quando essa 

estabilidade se viu ameaçada, esse projeto político começou a dar sinal de desgastes 

juntamente com a aliança entre responsabilidade fiscal e gastos públicos. Isso é percebido 

quando se coloca numa equação a evolução do PIB, os gastos públicos e os 

acontecimentos políticos recentes. 

O Gráfico 1 mostrou uma queda abrupta do PIB entre 2008 e 2009 seguida por 

um rápido crescimento que não se sustentou nos anos subsequentes. Essa oscilação do 

crescimento econômico coincidiu, de um lado, com crise mundial iniciada com a 

expansão do crédito imobiliário e a insolvência de bancos nos Estados Unidos e, de outro, 
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com a elevação dos gastos públicos brasileiros, que pode ser melhor observada a partir 

da evolução dos gastos públicos nos grandes grupos de despesa do governo central.  

 

Gráfico 2 – Evolução dos Grandes Grupos de Despesa (% PIB) 
 

 
Fonte: SPE/MF, Relatório de Análise Econômica dos Gastos Públicos Federais (BRASIL, 2016) 
 

A dinâmica do gasto público primário no Gráfico 2 mostra que o total de gastos 

em proporção do PIB passou de um total de 16,3% em 2008 para 19,7% do PIB em 2015. 

O destaque foi o crescimento das transferências de renda às famílias. Esse dado indica 

uma tentativa do governo de aumentar a renda disponível para manter o consumo e o 

ritmo econômico. Se isso é correto, o que intrinsicamente os dados significam é a erosão 

na estratégia que sustentava a reforma do Estado petista. 

O esforço do governo para que a crise externa fosse apenas uma 

“marolinha”7criou, ainda, pressões sobre a carga tributária. Além dos gastos públicos 

diretos, várias desonerações foram feitas para manter o consumo das famílias e a atividade 

econômica. Esse comportamento não foi sustentável, principalmente, onde reforma 

setoriais como a previdência não foram feitas em sua plenitude (BRASIL, 2016).  

As consequências das medidas adotadas contra a crise econômica e a deterioração 

das contas públicas parecem não ter ficado restritas às finanças do país, pois ocorreram 

                                                           
7 O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou os efeitos da crise americana no Brasil, depois 
de participar de carreata ao lado do candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, São Paulo, afirmando 
que “Lá (nos EUA), ela é um tsunami; aqui, se ela chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para 
esquiar”. 
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simultaneamente uma crise política e um novo processo de reforma do Estado no Brasil. 

No caso dos problemas políticos enfrentados pelo governo, esteve em foco sua 

capacidade de administrar os conflitos e o país. O principal indicativo foram as medidas 

de ajuste fiscal. A maior parte das ações de ajuste foram realizadas após o período 

eleitoral. A contenção do crescimento da despesa pública, em especial os gastos 

primários, era negada durante a corrida presidencial. Passada a eleição de Dilma 

Rousseff, mudanças nos programas públicos de proteção do emprego e pensões por morte 

foram tomadas e o sentimento era de descompromisso com o eleitor.  

No entanto, a governabilidade foi atingida, sobretudo, quando o rombo das contas 

públicas foi vinculado às cifras da corrupção na Petrobrás durante os governos do PT e à 

criatividade com que os gastos públicos foram contabilizados. Houve uma aguda 

intolerância da sociedade e do mercado com a deliberada assimetria informacional do 

governo e a dilapidação do patrimônio público por determinados agentes públicos e 

políticos no país. 

Pelo menos um documento e um acontecimento, apontariam o nexo da relação 

entre retração do crescimento econômico, deterioração das contas públicas e reforma do 

Estado no Brasil. Faz-se referência aqui, em primeiro lugar, ao Relatório de Análise 

Econômica dos Gastos Públicos Federais, elaborado pela Secretaria de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda (BRASIL, 2016). Nele, a equipe econômica 

afirmava ser necessário recuperar o resultado primário e o investimento de forma 

sustentável mediante redução permanente da despesa corrente e da rigidez orçamentária 

diante do aumento atípico das despesas públicas. Foi seguindo a estratégia proposta nesse 

relatório que o Governo enviou e o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 

que implanta um Novo Regime Fiscal. 

Em segundo lugar, destaca-se o que poderia ser considerado o ápice da crise 

política: o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A insatisfação da sociedade com 

os resultados das investigações da “Operação Lava jato” e a necessidade de rever 

programas sociais e os investimentos governamentais catalisaram a acusação de crime de 

responsabilidade pelas chamadas “pedaladas fiscais”, prática em que o Tesouro Nacional 

atrasa transferências a bancos públicos referente à equalização de taxas de juros de 

programas de subvenção social para melhorar as contas públicas. A admissibilidade do 

crime pelo Congresso Nacional reforça desde então a tese de que a situação econômica e 

fiscal são responsabilidade exclusiva da má gestão dos recursos públicos.  
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Apesar do acalorado debate nacional sobre a crise política e de o regime fiscal ter 

sido aprovado, mesmo sob o risco de reduzir gastos sociais diante o cenário de 

instabilidade causado pelo desemprego, o que chama atenção nesse contexto é a 

centralidade persistente da reforma do Estado na agenda política na forma de ciclos 

políticos de ajustes fiscais. Ela é repetida vezes colocada pelo Governo como a “única 

opção política”8 diante do cenário econômico e fiscal do Estado e, assim, desce à “goela 

abaixo” da sociedade com a promessa de que ao realinhar a confiança do mercado à 

capacidade institucional e à governabilidade do Estado estariam garantidos a retomada 

do emprego e o crescimento econômico.  

A ideia de um ciclo é reforçada pelo indicativo de que existem falhas sequenciais 

nas reformas do Estado. Parece raro que as mudanças na estrutura do Estado atinjam os 

resultados esperados pelos seus formuladores. Na maioria dos casos, tais reformas não 

conseguem alcançar os objetivos propostos, sendo descontinuadas, modificadas, 

terminadas ou abandonadas. Esse entendimento justifica-se pela “evidência comparativa 

entre casos que demonstram a persistência das questões de performance nos aparados 

burocráticos, mesmo diante de políticas que visam superá-las” (REZENDE, 2004, p. 33).  

As explicações para o fenômeno das falhas são diversas e variam conforme o foco, 

o nível de abstração e a natureza do argumento. Elas vão da divergência sobre a questão 

do controle dos objetivos da reforma, passam pelo conflito de interesses entre Governo e 

agentes públicos e recaem sobre o grau de institucionalidade do aparelho estatal9. É 

preciso, portanto, observar que as políticas de reforma constituem uma categoria 

particular de política pública que propõe alterar um determinado status quo e por isso se 

defrontam com inúmeras resistências, dentro e fora do Estado, nem sempre previsíveis 

(REZENDE, 2004) 

Seja qual for o motivo, o problema da falha se desdobra em outros dois. O primeiro 

é que outras políticas públicas geralmente são reformuladas, seja porque não atingiram 

                                                           
8 Aqui se faz uma alusão à expressão “There is no alternative” (TINA) de Margareth Thatcher sobre a 
defesa de uma maior eficiência dos cortes nas despesas do orçamento britânico diante o crescimento da 
dívida pública inglesa do que os aumentos de impostos (BLYTH, 2013). 
9 Um dos motivos é que haveria uma contradição entre a mudança institucional e o ajuste fiscal. Enquanto 
esse exige um maior controle sobre o sistema burocrático, aquela exige a sua descentralização e a 
desregulação e a flexibilidade da estrutura administrativa, isto é, a redução do controle burocrático. Outra 
razão seria o conflito de interesses entre o Governo e os agentes públicos envolvidos no processo de reforma 
administrativa, no que diz respeito à percepção de qual aspecto deveria ser alterado na organização 
administrativa, os gastos públicos ou a cultura gerencial. Não haveria o engajamento os funcionários 
públicos na proposta do Governo porque as ações políticas propostas iam contra os seus próprios interesses 
ou os interesses de seus aliados. Assim, a reforma seria parcial, privilegiando apenas um aspecto, o que 
causaria o fracasso (PRZEWORSKI, 2006; REZENDE, 2004).  
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seus fins, seja porque foram interrompidas (REZENDE, 2004). O outro problema está no 

fato de que a resiliência do Estado em se adaptar às condições ambientais, sobretudo, às 

de natureza fiscal, através da eliminação de funções governamentais, cortes de despesas, 

privatização, desregulamentação e descentralização, não é a mesma de uma sociedade 

dependente social e economicamente do aparelho estatal (SOUZA; CARVALHO, 1999). 

Embora não haja um conjunto teórico e empírico consolidado sobre as reformas 

de Estado no Brasil (SOUZA; CARVALHO, 1999), vê-se que existe uma clara visão 

reducionista do seu processo político. Sua limitação ao aspecto econômico do ajuste fiscal 

ignora conflitos e dilemas enfrentados pela teoria democrática contemporânea que afetam 

o Estado e suas instituições. Desconsidera-se, por isso, que as reformas de Estado no 

Brasil têm um estilo político claramente autocrático, em que a sociedade perde a 

representatividade e o Executivo decide10 porque concentra em si o maior poder do Estado 

(DINIZ, 2001). 

Essa característica do processo político das reformas de Estado ignora também um 

outro ângulo sobre as reformas no Brasil. A questão geralmente não é vista a partir do 

desequilíbrio social, econômico e político inter e intra-regional (SOUZA; CARVALHO, 

1999). Dá-se mais atenção às modificações ocorridas na União do que aquelas realizadas 

por entes subnacionais. A impressão é de que os estados e os municípios dentro de suas 

limitações constitucionais e federativas não passam por processos de reforma das suas 

instituições políticas.  

Se no nível nacional é possível vislumbrar como a situação fiscal influência a 

reforma do Estado, o mesmo não parece acontecer nos níveis subnacionais. Os estados 

brasileiros têm dinâmica própria. Eles gozam de certa autonomia em razão do próprio 

grau de descentralização tributária e fiscal estabelecido pela Constituição de 1988. Sua 

relação com a União e entre si é competitiva não-cooperativa em matéria fiscal. Vale 

lembrar os inúmeros episódios de guerra fiscal entre estados e a assunção das dívidas 

estaduais pelo Governo Federal que levou ao Programa de Ajuste Fiscal11 (ABRÚCIO, 

[1998]). 

                                                           
10 Lembro aqui da previsão constitucional de o Executivo legislar em medidas que considere urgente por 
meio de Medidas Provisórias (art. 62, CF/88) 
11 O Programa de Ajuste Fiscal, instituído a partir da Lei n. º 9.496/97, deriva dos contratos assinados pelos 
Estados que no fim da década de 90 renegociaram a dívida com a União. De acordo com o contrato, a cada 
ano é avaliado o cumprimento das metas e compromissos do exercício anterior, das quais duas são 
principais para novos financiamentos: a trajetória descendente da relação entre dívida financeira e receita 
líquida real e manutenção de resultado primário suficiente para saldar o serviço da dívida. 
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Quando em 2016 pelo menos três grandes estados brasileiros, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais, decretaram situação de calamidade nas finanças públicas, 

muito se questionou sobre o alcance da medida. Em resumo, o que os estados pretendiam 

era evitar o ajuste fiscal necessário em razão da desaceleração econômica do país e da 

deterioração das contas públicas. Na análise da sociedade parecia evidente que o objetivo 

único da medida era buscar recursos para a solvência financeira junto à União, que, 

mesmo se sensível à crise dos estados, sinalizou na época que a ajuda não poderia 

prejudicar o ajuste federal (GADELHA; NAGAKAWA, 2016). No entanto, o que parece 

ter ocorrido foi uma mudança de lugar dos problemas econômicos nacionais e o 

alargamento da crise política nacional para o estados-membro da Federação. 

Considerando todo esse contexto de recorrência de reformas do Estado a partir de 

ajustes fiscais e de um certo desinteresse nos estudos sobre o significado das modificações 

institucionais nos entes subnacionais, bem como dos acontecimentos recentes sobre o 

ajuste fiscal e a reforma institucional no nível estadual, esta pesquisa tem o objetivo de 

analisar a relação entre contas públicas estaduais e a reforma dos estados. Essa proposta 

traz uma importante discussão sobre como o ajuste fiscal afeta as relações políticas e a 

reforma do Estado no contexto federativo.  

A pesquisa poderia esclarecer se há as similaridades entre os ajustes fiscais federal 

e estadual a partir das experiências anteriores das reformas federais, se as medidas de 

ajuste fiscal são automaticamente transferidas entre os entes federativos, qual a provável 

razão das reformas de Estado continuar a operarem a partir de modificações 

administrativas e não pelo aumento de tributos ou pela melhoria do gasto público, qual a 

maneira possível de racionalizar o estado para melhor atuar, se ele é vinculado a uma 

estrutura centralizada, altamente controlada e dependente da partilha dos tributos federais. 

Compreender esses objetivos específicos traz, assim, um enfoque local para um tema 

tratado a nível do governo central. 

O foco são as reformas administrativas ocorridas no estado de Goiás em razão de 

um diagnóstico de desiquilíbrio fiscal e de uma série de reformas administrativas 

realizadas segundo a necessidade de ajustar as despesas às receitas públicas. A escolha 

do estado leva em consideração o fato de que, em espaços curtos de tempo, diversas 

mudanças institucionais no Poder Executivo estadual foram realizadas nos últimos anos 

sob a justificativa de necessidade de ajuste fiscal. Destacam-se as reformas ocorridas em 

2008, Lei n. º 16.272/2008, em 2011, pela Lei n. º 17.257/2011, e em 2014, pela Lei n. º 

18.687/2014. Todas elas pareceram não ajustar as contas públicas de Goiás e culminaram 
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recentemente na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional que implanta um 

limite de gastos corrente no estado nos moldes daquele implantando na União. 

A pesquisa parte da seguinte questão: por que as reformas administrativas de 

Goiás realizadas entre 2008 e 2014 não ajustaram as contas públicas estaduais? Várias 

podem ser as hipóteses, mas acredita-se que o equilíbrio fiscal não é possível porque 

existe um viés eleitoral no discurso da regulação das despesas e receitas públicas que 

orienta as reformas no estado, o qual tem por finalidade a continuação de um projeto 

político de Estado considerado modernizante e não um ajuste fiscal propriamente dito. 

Por causa desse caráter, em vez de equilibrar o orçamento, as reformas acabam por 

deteriorar ainda mais as contas públicas e a cada modificação Goiás perde capacidade 

institucional de controlar o equilíbrio fiscal, o que leva a novas reformas.  

Essa política de ajuste fiscal que modifica a estrutura estatal é aqui entendida 

como a principal política pública de um Estado organizado de forma análoga ao modelo 

capitalista (OFFE, 1984). O aparato desse Estado é, de um lado, limitado e dependente 

da capacidade do setor privado em suportar o tributo na economia, isto é, o Estado Fiscal12 

(SCHUMPETER, 1991) e, de outro, enfrenta dificuldades de se ajustar à 

insustentabilidade financeira do reconhecimento crescente de direitos, liberdades e 

garantias às pessoas (NABAIS, 2015). Seu principal objetivo é, assim, o de tentar reduzir 

determinadas despesas públicas e o aumento da produtividade dos serviços públicos e não 

necessariamente a melhoria do bem-estar geral, mas a conservação de princípios como o 

individualismo e, sobretudo, segurança econômica. 

Esse conceito de Estado impõe algumas premissas para a pesquisa. A primeira é 

que as finanças públicas são “uma forma de exploração econômica e, portanto, um 

problema que requer análise de classe” e o papel do Estado é o de “criar formas tributárias 

equitativas para esconder o conteúdo não equitativo da estrutura dos tributos e a natureza 

exploradora da estrutura classista” (O’CONNOR, 1977, p. 203). Quando o Estado perde 

essa capacidade de criar ou não mais consegue justificá-la, enfrenta uma intensificação 

dos problemas fiscais e políticos e surge uma necessidade reforma. 

A segunda premissa é que existe uma certa autonomia entre sociedade, Estado e 

governo. Isso implica em algum nível de distanciamento da sociedade nas tomadas de 

                                                           
12 O termo será melhor apresentado no Capítulo 1, no entanto para o momento é preciso dizer que a 
expressão significa um modelo de Estado dependente do patrimônio privado teorizado para tratar da crise 
do Estado capitalista em 1918 (SCHUMPETER, 1991). 
 



18 
 

decisão do governo porque ela não possui todas as informações para participar13 e porque 

as opções seriam técnicas14, mas não sua total alienação do processo político, já que ela 

pode determinar mudanças sobretudo quando há eleição. Implica também que o Estado 

pode ter a estrutura modificada para alterar ou a performance das instituições, ou o 

comportamento delas, segundo um critério de fiscalidade do governo. Consequentemente, 

as reformas teriam o objetivo de desenhar instituições que “deem poder ao Estado para 

fazer o que deve fazer e o impeçam de fazer o que não deve fazer” (PRZEWORSKI, 

2006, p. 39), a partir de um dos seguintes modos de operação:  

1. aumento de impostos e redução de gastos;  

2. aumento de impostos e manutenção dos gastos; 

3. manutenção de impostos e corte de gastos; e  

4. corte de gastos em uma intensidade maior que a redução de impostos (ROQUE, 

2012). 

A terceira e última premissa é que dos objetivos da reforma do Estado, o ajuste 

fiscal é principal e as mudanças institucionais são acessórias. Sendo assim, mesmo que o 

discurso justifique melhoria de performance ou de capacidades do Estado, o objetivo final 

é promover um ajuste fiscal. Consequentemente, as mudanças institucionais prioritárias 

para a efetividade da ação governamental podem ser relegadas ao segundo plano, assim 

como a execução de políticas públicas consideradas não essenciais para os governos, mas 

importante para a maior parcela da população. 

 Quanto à metodologia, a complexidade do Estado e dos processos fiscais induz 

uma pesquisa que considere menos a estatística e os modelos formais e mais a diversidade 

dos acontecimentos históricos. O que interessa saber não é simplesmente se um 

determinado acontecimento é seguido por outro, mas conhecer o processo que um 

produziu o outro e se esse acontecimento é de fato resultado daquele. Por essa razão, a 

análise dos fenômenos aqui suscitados sobre reforma de Estado e ajuste fiscal requer um 

tipo de abordagem que combine aspectos institucionais, contextuais, sociais, políticos e 

econômicos para identificar determinados padrões no estudo e sua comparação com os 

previstos na teoria. O objetivo é, assim, o de produzir explicações plausíveis e válidas 

                                                           
13 Entretanto, há que se relativizar a quarta premissa em razão de dois fatores. O primeiro endógeno, mais 
perceptível: a resistência de certas categorias de servidores públicos na extinção, incorporação e criação de 
unidades administrativas, órgãos e entidades públicos. O segundo, porque certos setores sociais 
institucionalizados e com aparato estatal burocrático estabelecido, como a saúde, educação e cultura, são 
sensíveis e possuem capacidade de mobilização social em caso de interferências mais profundas. 
14 Pela expressão quero dizer que existe solução dada por profissionais com expertise em determinada área 
ou domínio.  
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cientificamente, por meio de acontecimentos históricos delimitados, sem produzir 

necessariamente generalizações quando casos específicos são estudados (SILVA; 

CUNHA, 2014).  

Para o desenvolvimento metodológico do estudo dois modos de análise são 

possíveis: o “método da congruência” e o process-tracing. O primeiro modelo procura 

verificar se o resultado do caso estudado é condizente com as previsões teóricas e, assim, 

determinar se existiria mudança na ocorrência da probabilidade da variável dependente, 

caso a variável explicativa assumisse um valor diferente e as outras variáveis 

permanecessem constantes, ou seja, qual seria o “efeito causal” de uma variável 

explicativa. O segundo modelo possibilita a análise de evidências nos processos, 

sequências e eventos que levam a algum resultado a partir de um caso específico, onde 

existe uma dificuldade maior em estabelecer uma relação causal diretamente entre as 

variáveis explicativas. Desses dois modelos o que melhor se adequa ao objeto de estudo 

e ao problema de pesquisa é o process-tracing. Ele permite uma maior compreensão da 

natureza das relações causais que deram origem às reformas de Estado ao verificar como 

os processos fiscais se relacionam com as decisões políticas de alterar as estruturas do 

aparelho estatal, levando em conta dimensões estruturais, institucionais, ideacionais e até 

psicológicas (ROCHA, 2007; SILVA; CUNHA, 2014). 

Existem três abordagens diferentes no método do process-tracing, as quais 

importam para o desenho da pesquisa. Uma envolve (1) testar se os processos observados 

entre as variáveis num caso são consistentes com o previsto teoricamente, (2) outra 

pretende construir uma explicação generalizável a partir da observação indutiva dos 

mecanismos causais aparentes e, por fim, (3) a abordagem que tem por objetivo construir 

uma explicação quanto a um resultado específico (SILVA; CUNHA, 2014). É sobre essa 

última variação que a pesquisa está estruturada. Por meio dela é possível verificar tanto a 

adequação das reformas de Estado de Goiás à teoria e se existe explicação suficiente para 

sua ocorrência, quanto a existência de evidências empíricas para novas explicações, na 

insuficiência ou plausibilidade daqueles previstas na teoria para o caso estudado.  

O desenho da pesquisa na abordagem adotada observará três elementos: a 

descrição, a sequência e a análise dos processos de reforma de Estado e de finanças 

públicas. Inicialmente, será feita uma revisão teórica e bibliográfica não extensiva. Serão 

utilizados textos sobre sociologia fiscal, democracia, finanças públicas e reformas de 

Estado para isso. Em seguida, pretende-se basicamente fazer um resgate histórico sobre 

como as reformas administrativas que ocorreram, o ambiente social, econômico e política 
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em que estão inseridas e o discurso para levá-las a cabo. Existe uma ampla literatura sobre 

esses assuntos. Por fim, a partir de uma discussão sobre o tamanho do Estado na 

economia, são apresentados aspectos do orçamento público e as evidências resultantes de 

sua execução por meio de indicadores para verificar o estado das contas públicas antes e 

depois do processo político daquelas reformas de Estado.  

O material empírico resulta de dados e documentos oficiais disponíveis em órgãos 

governamentais. Quanto à situação fiscal de Goiás, a base de dados serão relatórios de 

execução orçamentária e financeira e de gestão fiscal, além dos dados apresentados em 

balanço contábil. Esses relatórios apresentam dados consolidados sobre a receita e a 

despesa públicas, resultado primário e nominal, dívida pública e outros. Eles permitem 

verificar a evolução das finanças estaduais, os indicadores macroeconômicos para o 

período e o comportamento da política fiscal adotada pelos governos estaduais. Já para 

as reformas administrativas do estado de Goiás será utilizada a base de dados do sistema 

de gestão administrativa do órgão de modernização institucional goiano, bem como 

pesquisa de legislação que trata sobre as alterações no aparelho estatal goiano. É 

fundamental analisar documentos oficias que encaminham os projetos de lei à Assembleia 

Legislativa. Pretende-se com isso identificar os processos e o arranjo institucional do 

estado e a relação deles com os ajustes fiscais.  

O ponto de partida é a origem da ideia sobre a natureza fiscal do Estado moderno. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo inicia-se com o conceito e a história de Estado fiscal, 

sua transformação em Debt State e como a doutrina de austeridade fiscal surge na 

atualidade. Em seguida, há uma discussão sobre o tamanho do Estado, o seu peso sobre a 

economia e o processo de gestão fiscal responsável a partir da questão federalista. O 

capítulo finaliza com um panorama sobre a democracia contemporânea, suas vertentes e 

críticas e as teorias dos ciclos políticos de negócio que defendem os comportamentos da 

economia como resultado de manipulação de políticas econômicas enviesadas pelo 

momento eleitoral.  

O segundo capítulo apresenta, essencialmente, a formulação das mudanças 

administrativas ocorridas nos anos de 2008, 2011 e 2014 no estado de Goiás e, em certa 

medida, os resultados de implementação. Busca-se com isso encontrar o discurso para as 

alterações no aparelho administrativo do Estado e os pontos de aderência entre a situação 

fiscal antes e depois das reformas e aspectos pontuais sobre acontecimentos políticos e os 

resultados eleitorais do período. Antes, porém, o capítulo é iniciado com o debate sobre 
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a reforma do Estado, a partir da separação entre o que é Ciência Política e Administração 

Pública e, depois, uma breve história das reformas brasileiras é relatada. 

Finalmente, o terceiro capítulo apresenta o diagnóstico da situação fiscal goiana 

no período compreendido entre os anos de 2006 e 2016. Na primeira seção os 

procedimentos metodológicos de coleta dos dados do período são apresentados. As duas 

seções seguintes estão encarregadas de apresentar a síntese dos dados e os diversos 

índices e indicadores serão dispostos graficamente para mostrar o comportamento da 

receita e da despesa pública de Goiás em situações que se acredita serem necessárias para 

confirmar o ajuste fiscal e suas consequências para o bem-estar social.  



Capítulo 1 – Estado, Democracia e Ciclo político 

 

 Este capítulo trata essencialmente de aspectos conceituais e teóricos importantes 

para a pesquisa. Nele há um relato sobre o conceito de Estado Fiscal ou Tributário, a partir 

de duas propostas teóricas sobre a influência do tributo na sociedade e a política. Também 

são apresentados outros fenômenos relacionados a essas interações entre tributo e política, 

tais como a transformação do Estado Fiscal em Debt State e a austeridade fiscal.  

São apresentadas algumas ponderações sobre o debate relacionado ao tamanho do 

Estado e à democracia contemporânea. O desenvolvimento histórico da teoria 

democrática traz explicações complementares sobre o processo político influenciado por 

questões fiscais. O entendimento do que ela é, ou deve ser, influencia o Estado e sua 

organização, em particular, e o ambiente econômico, assim como o comportamento dos 

diversos atores e classes sociais da sociedade moderna.  

Um desses aspectos é explicado pela teoria dos ciclos políticos que defendem que 

determinados comportamentos da economia são resultado de uma manipulação de 

políticas econômicas enviesadas pelo momento eleitoral. Essas teorias facilitam 

processos que resultam em políticas de reforma do Estado em determinados contextos, 

além de fornecer informações sobre o comportamento econômico. Esse assunto encerra 

o capítulo. 

 

1.1. Do Estado Fiscal: teoria e evolução política sob o aspecto da fiscalidade 
 

O termo Estado Fiscal ou Tributário tem origem da análise das influências 

sociológicas nas finanças públicas. Geralmente referida como sociologia fiscal, esse 

campo de estudo surgiu na Europa com duas tradições distintas, uma na Áustria e outra 

na Itália. Na primeira, a contribuição parte de Rudolph Goldscheid (1958) e de Joseph A. 

Schumpeter (1991[1918]), especialmente. Na segunda, as contribuições foram feitas por 

Gino Borgatta e Guido Sensini, ex-alunos de Vilfredo Pareto (MCLURE, 2016). 

A abordagem austríaca, em síntese, reconhece que a sociologia das finanças 

públicas, desenvolvidas a partir de uma investigação histórica da informação fiscal, 

fornece uma visão considerável das atividades do governo e das estruturas e arranjos 

sociais prevalecentes. Nessa visão as finanças públicas revelam os aspectos estruturais de 

uma sociedade, ao passo que determina as relações de poder no Estado (MCLURE, 2016). 
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A tradição italiana, por sua vez, desenvolveu um quadro analítico para acomodar 

a economia e a sociologia das finanças públicas e tinha por objetivo o equilíbrio social. 

Ela entendia que uma mudança fiscal modifica não apenas a combinação de receita, 

despesas e dívidas, mas também produz um novo equilíbrio econômico e social, que 

deveria ser previsto antes de chegar a qualquer julgamento sobre as implicações de bem-

estar das novas configurações fiscais (MCLURE, 2016).  

Apesar de ter duas abordagens, a versão moderna da sociologia fiscal é em grande 

parte o legado dos autores austríacos. Goldscheid e posteriormente Schumpeter 

colocaram a noção de Estado Tributário como sujeito da análise e o histórico financeiro 

e o consequente desenvolvimento da dívida pública e crise fiscal como centrais em suas 

avaliações críticas. Não obstante o seu acordo sobre a aplicação da sociologia ao estudo 

de questões fiscais, as diferenças entre essas duas abordagens foram significativas, com 

os dois autores chegando a conclusões bastante diferentes sobre a natureza e 

sustentabilidade do Estado. 

 

1.1.1. Bases teórico-conceituais do Estado Fiscal 
 

Goldscheid confiou na análise de classe para analisar os aspectos exploratórios 

dos resultados fiscais (MCLURE, 2016). A partir da história fiscal, ele descobriu que os 

Estados eliminaram progressivamente a propriedade pública em resposta ao aumento da 

emancipação política, o que proporcionou a oportunidade para credores públicos - cujos 

interesses ele equiparou com os capitalistas e a classe dominante - para explorar o Estado, 

na medida em que esse passou a depender cada vez mais do endividamento público.  

Nessa circunstância, as pressões fiscais para o serviço de dívida foram 

apresentadas pelo teórico como uma manifestação de luta social, com uma forma 

exploração dos trabalhadores pelo Estado, em benefício dos credores públicos. Para ele, 

“as questões fiscais foram uma causa contribuinte importante até mesmo nos movimentos 

espirituais mais poderosos da humanidade”15 (GOLDSCHEID, 1958, p. 202). Ela seria 

interdependente e complementar com a exploração capitalista dos trabalhadores em toda 

a economia privada.  

A perspectiva apresentada pelo teórico é de que o Estado teria sofrido, desde a 

Idade Média, uma redução gradual, ao ponto de não mais controlar os recursos 

                                                           
15 No original: “fiscal matters were an important contributory cause even in the mightiest spiritual 
movements of mankind”. 
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econômicos. Sendo assim, surge o problema da necessidade do aparato político-

burocrático de custear-se para promover as ações públicas e viabilizar suas atividades. 

Esse processo de empobrecimento do Estado, permitiu ao mesmo tempo a extensão dos 

direitos de cidadania e a participação política em contraposição ao Estado absoluto, onde 

poder político era sinônimo de poder econômico. Surge então a solução, o próprio Estado 

capitalista, liberal e democrático. 

A questão que o teórico apresenta é que esse Estado liberal-democrático, em razão 

de uma dualidade dicotômica do controle político e econômico, possui uma tendência 

para a crise por causa da relação competitiva, para não dizer conflitiva, entre o sistema 

fiscal e o capitalismo. Tanto o é que a solução apresentada por ele para a crise desse 

modelo político é o enriquecimento do Estado aliando as classes trabalhadora e burguesa 

para criar um “capitalismo de Estado”, com o Estado adquirindo propriedades para uso 

econômico e para ser gasto no interesse da sociedade. 

O que Goldscheid (1958) propõe com seus estudos no final das contas é uma visão 

para entender como os conflitos sociais são operados. Ao trazer à análise a questão de 

como o Estado financia sua existência, ele problematizou um modelo resiliente de 

instrumento burocrático, capaz de amoldar às diversas demandas políticas de uma 

sociedade. É a partir dessas bases que é lançado um campo científico interdisciplinar, 

sustentado nas ciências sociais, na história e na estatística, e altamente politizado sobre a 

moderna e conflituosa relação social de direito financeiro e tributário. 

Em contraste, Schumpeter (1991[1918]) analisou a natureza do Estado fiscal em 

termos de evolução na complexidade da relação entre as necessidades individuais e 

coletivas. Na transição do feudalismo para a modernidade, a relação tributária foi 

elemento fundamental para delimitar politica, juridica e economicamente o espaço 

público. É, dessa maneira, que o termo “Estado” aparece em circunstâncias em que um 

propósito público, em oposição a um propósito individual, era perseguido em nome do 

coletivo. Assim, Schumpeter (1991[1918]) anuncia o Estado fiscal como a própria criação 

do Estado moderno. 

A construção dessa perspectiva parte do receio do colapso financeiro do Estados 

europeus em razão da guerra mundial. Segundo Schumpeter (1991[1918]), a 

possibilidade de o Estado fiscal entrar em crise para atender uma mistura de necessidade 

comum e propósitos individuais, se ocorresse, significaria o mesmo que uma crise do 

próprio Estado moderno. No entanto, é preciso dizer que, apesar de Estados fiscais 

poderem entrar em colapso, por causa da elevação dos gastos público e da estagnação das 
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receitas, é provável que isso não seja uma necessidade lógica deles, em razão da sua 

função econômica. 

Um outro ponto a observar é que, enquanto Goldscheid (1958) utilizava a análise 

de classe, Schumpeter (1991[1918]) tendia a enfatizar os grupos e o papel dos interesses 

na formação das atividades do Estado. Segundo ele, era decisivo para um entendimento 

real do fenômeno “reconhecer a importância de que grupos de pessoas nas quais ele 

assume uma forma social e dos fatores que ganham domínio sobre ele”16 (1991[1918], p. 

111). Nesse aspecto, a noção de Schumpeter de necessidade “comum” era, portanto, algo 

que emergia no contexto geral das relações de poder social que existia dentro e entre 

grupos sociais. 

Se coube a Goldscheid (1958) o mérito de introduzir uma visão fiscal da história, 

foi Schumpeter (1991[1918]) quem viu nas finanças públicas um ponto de partida para a 

investigação de todos os aspectos da sociedade e a partir de aí entender que existe um 

campo especial de estudo chamado de sociologia fiscal, orientada ao Estado, sua natureza, 

suas formas e seu destino. Seu argumento é muitas vezes sintetizado da seguinte forma: 

“o espírito de um povo, seu nível cultural, sua estrutura social, as ações que sua política 

pode preparar - tudo isso e mais está escrito em sua história fiscal, despojado de todas as 

frases”17 (SCHUMPETER, 1991[1918], p. 101). É dele que se extrai a conclusão de que 

“a história fiscal de uma população é acima de tudo uma parte essencial da sua história 

geral”18 (SCHUMPETER, 1991[1918], p. 100). 

 

1.1.2. A formação do Estado fiscal moderno 
 

A formação do Estado fiscal moderno ocorreu a partir de circunstâncias 

particulares dos territórios alemães e austríacos durante a crise da relação feudal. Nessa 

época, segundo Schumpeter (1991[1918]), o príncipe não era o soberano absoluto. Sua 

posição, contraposta ao poder da nobreza, consistia em um somatório de direitos. Outra 

característica marcante desse período é que não havia uma distinção entre pessoa pública 

e pessoa privada. Dessa forma, os proprietários mantinham a sua posição de 

independência política e jurídica perante o príncipe, caracterizando, assim, uma 

                                                           
16 No original: “[..] recognize the importance of that group of persons in whom it assumes social form, and 
of those factors which gain domination over it”. 
17 No original: “the spirit of a people, its cultural level, its social structure, the deeds its policy may prepare 
– all this and more is written in its fiscal history, stripped of all phrases”. 
18 No original: “the fiscal history of a people is above all an essential part of its general history”. 



26 
 

propriedade constituída politicamente num ambiente de soberania fragmentada 

(ANDERSON apud WOOD, 2012). 

Inexistindo separação entre o que era público e privado, a economia também era 

assunto do príncipe. Despesas pessoais e comuns eram custeada por ele através da receita 

proveniente de suas terras, das dívidas de seus súditos e das rendas da propriedade. Nem 

o homem livre, nem mesmo o nobre dependente pagavam impostos como regra. Ocorre 

que o crescente aumento das despesas fez com que os príncipes entrassem em dificuldades 

financeiras durante os séculos XIV e XV. Acredita-se que a razão imediata pela qual o 

príncipe foi a falência era a má administração dos seus negócios. Outro motivo seria os 

gastos de manutenção da nobreza na corte, a fim de preservar as relações de dominação 

num ambiente em que as relações de vassalagem se deterioravam. Segundo Schumpeter 

(1991[1918]), a causa mais importante das suas dificuldades financeiras, no entanto, 

foram as despesas crescentes da guerra contra os turcos. Como o destacamento militar 

dos feudos não era numericamente suficiente para lutar na guerra, o príncipe recorreu aos 

exércitos mercenários. No momento em que não mais conseguiu pagar esse gasto, ele 

procurou os proprietários de terra sugerindo que, para manter a ordem, assuntos como a 

guerra não poderiam ser de interesse pessoal, mas comum a todos. Seria, nesse sentido, 

que o tributo apareceu.  

A relação que Schumpeter (1991[1918]) faz entre o aparecimento do tributo e a 

segurança de proprietários de terra e príncipes significou historicamente não apenas o 

aparecimento das receitas e despesas públicas. O tributo representa um ponto delimitador 

entre o que é privado e o que é público; ponto esse que marca relações constantes e 

progressivas de conflitos políticos motivados por incertezas e suspeições e ainda 

constrangimentos e limitações do poder político com consequências importantes para a 

modernidade. 

Um desses conflitos parte da própria desconfiança dos proprietários em relação às 

intenções do príncipe sobre os fundos levantados para a guerra. Schumpeter (1991[1918]) 

afirma que proprietários criaram um sistema fiscal administrado por uma burocracia cujo 

objetivo era limitar intervenções indesejadas do príncipe que desvirtuassem a destinação 

dos recursos. Esse aparato de controle, ao impedir o acesso ao tributo, gerou um confronto 

entre príncipe e proprietários com o fim de se apropriar da estrutura tributária e, por 

conseguinte, dos tributos. A vitória do príncipe tirou da mão dos proprietários uma 

estrutura sólida, criou novas e se tornou um poder separado. O príncipe se transforma em 

rei e aparece, assim, o Estado moderno fundado em bases tributárias. 
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O processo de criação do Estado tributário, ou fiscal, representou inicialmente 

uma ameaça para o ambiente econômico. Sua personificação na figura de um soberano 

capaz de expropriar pela força a riqueza dos proprietários era algo a ser evitado e 

reduzido, porque seria uma concorrência desleal à produção de riquezas. Surgem então o 

Liberalismo econômico como reação a esse modelo político e o mercado como “o 

antídoto intelectual e institucional para a política confiscatória do rei”. Nele se o livre 

comércio fosse praticado, “a riqueza das nações (não ‘reinos’) se multiplicaria” (BLYTH, 

2013, p. 99). 

Existe, no entanto, uma ideia equivocada sobre a proposta liberal. Na visão do 

“Mercado versus Estado” é comum pensar que os mercados aparecem naturalmente 

depois que você retira o Estado da equação. “Estados criam mercados, assim como 

mercados determinam o destino dos Estados” (BLYTH, 2013, p. 99). O erro é ignorar o 

fato de que transformar as pessoas em trabalhadores assalariados, assegurar a propriedade 

privada e mesmo criar capital e preservar sua forma monetária são projetos 

profundamente políticos que envolvem tribunais, regulação, execução, burocracia e todo 

o resto. E isso tudo tem um custo, e custa caro. Nesse sentido, o Liberalismo econômico 

criou um dilema, expresso da seguinte maneira: “Estado: não se pode viver com ele, não 

se pode viver sem ele, não quero pagar por ele” 19 (BLYTH, 2013, p. 100). O Estado 

torna-se em um mal necessário na perspectiva liberal. 

Esse debate de que a proteção à propriedade, à ordem e segurança pública e um 

sistema legal efetivo seriam necessários para preservar a economia existe há muito tempo 

na teoria política e econômica (BLYTH, 2013). O papel que o Estado desempenha era e 

ainda é de ameaça e proteção. Ameaça porque seu tamanho e peso econômico podem 

prejudicar o mercado. Proteção porque ao capital dá segurança e confiança necessárias 

para que haja expansão. O problema seria como ele deveria financiar suas atividades. A 

solução foi o orçamento público, inaugurado na Magna Carta inglesa por meio de 

dispositivo de limitação imposto ao Rei para tributar sem o consentimento do Parlamento. 

O orçamento não é apenas uma peça capaz de gerar conflitos. Ele é o ponto de 

partida para reivindicações e conquista de direitos. De início, o consentimento do 

Parlamento significava financiar a guerra e manter as forças de segurança nacional. Em 

termos procedimentais era a vinculação de receitas de tributo a determinadas despesas, o 

que é conhecido hoje como princípio de afetação de receitas. Com o passar do tempo, o 

                                                           
19 No original: “The state: can’t live with it, can’t live without it, don’t want to pay for it”. 
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orçamento incorporou novas despesas e funções e paulatinamente o Estado adquiriu 

novos papéis e se tornou robusto, assumindo custos transferidos pelo capitalismo e até 

mesmo se transformando, como a seguir será apresentado. 

 

1.1.3. Debt State e a doutrina da austeridade fiscal 
 

Ao final do século XIX e início do XX, depois do crescimento acelerado de 

monopólios, a necessidade do Estado ficou mais evidente. O controle dos mecanismos de 

oferta e de preços e o acúmulo de capital conduzido por grandes empresas passou a limitar 

a atividade econômica. O cenário piorou com a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 

e a Grande Depressão nos anos 30, quando boa parte do mundo experimentou altas taxas 

de desemprego, quedas drásticas do PIB e, por conseguinte, declínio da produção 

industrial e dos preços de títulos na Bolsa de Valores. Fatores sociais e políticos tornaram 

o ambiente ainda mais conturbado: participação de novos grupos sociais, alterações das 

taxas de crescimento populacionais, guerras mundiais. 

Como solução para a crise econômica e social foram propostas pelos economistas 

políticas para o Estado fomentar o emprego. O diagnóstico era que a “mão invisível” que 

orientava a economia não era capaz de corrigir as falhas do mercado. Existiam alguns 

bens que o mercado não fornecia; logo a presença do Estado seria necessária para alocá-

los. A distribuição de renda dependia da produtividade do trabalho de cada indivíduo, 

porém sofria influência negativa da concentração patrimonial; portanto o Estado atuaria 

na distribuição proporcional da renda. O sistema de preços não conseguia compatibilizar 

produção e emprego; assim o Estado interveria para estabilizar o mercado. É por essas 

razões que haveria necessidade de atuação econômica do setor público. 

Michael Kalecki (1943), ao fazer uma crítica a tais políticas, conhecidas como 

doutrina do pleno emprego, aponta que o sucesso do plano exigia (1) o emprego da força 

de trabalho existente e (2) a oferta de matérias-primas estrangeiras por meio de 

exportações. Para executá-las o Estado deveria assumir o investimento público, pela 

construção de escolas, hospitais e estradas, e subsidiar o consumo de massa, pela redução 

dos impostos indiretos ou de subsídios para manter baixos os preços. Esse gasto 

governamental implicaria em aumento da demanda. 

O problema, segundo Kalecki (1943), foi a discordância dos “líderes industriais” 

ao plano. Havia resistência dos capitalistas por três razões:  
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(i) não gostam da interferência do governo no problema do emprego como tal; 
(ii) não gostam da direção dos gastos do governo (o investimento público e o 
consumo subsidiado); (iii) não gostam das mudanças sociais e políticas 
resultantes da manutenção do pleno emprego (KALECKI, 1943, p. 324)20. 

 

A relutância desses “líderes” à participação do Estado na economia indicava 

implicitamente que os agentes econômicos possuíam um controle desproporcional dos 

mecanismos políticos. Segundo Kalecki (1943), haveria um “estado de confiança” 

fundamentado no controle político pelos agentes econômicos sobre o mercado de 

trabalho. Quando o Estado assume esse controle, o nível de confiança desses agentes 

tende a diminuir sobretudo em uma democracia capitalista. Isso porque nesse contexto é 

de se esperar pressão política dos “líderes industriais” sobre o Governo no sentido de 

promover o retorno a políticas ortodoxas, ou dos trabalhadores que, conscientes de seu 

interesse de classe, poderiam fomentar greves por aumentos salariais ou ainda exigir 

políticas para evitar o desemprego em massa. O resultado seria um ciclo político de 

crescimento seguindo por outro de maior desemprego e menor geração de renda.  

A crítica política de Kalecki (1943) às consequências dessa limitação do poder 

econômico sobre o mercado de trabalho juntamente com a ampliação dos gastos 

governamentais, agravadas a cada estado de recessão, sinalizava para um esgotamento 

das possibilidades de intervenção do Estado diante das flutuações cíclicas da economia 

capitalista. O estímulo do Governo ao investimento privado, por meio da redução de taxas 

de juros ou de impostos, e ao investimento público, por meio da emissão de títulos 

públicos, poderia no longo prazo não ter mais o resultado esperado e, assim, a intervenção 

do Estado a fim de liberalizar a economia seria socialmente perigosa e facilmente 

cooptada por doutrinas de “finanças saudáveis”. 

Com efeito, desde a década de 1970, particularmente após os choques do petróleo, 

as despesas dos Governos cresceram em proporção maior do que os níveis de arrecadação 

tributária. Diante desse cenário econômico, o endividamento público aumentou, porque 

os Estados passaram a emitir títulos públicos para financiar as despesas públicas, em vez 

de aumentar a tributação das famílias ricas e as grandes corporações. Como essas elites 

passaram a ter mais dinheiro para investir no estoque crescente de títulos do governo, os 

Governos ofereceram em troca maior disciplina na execução das despesas do que na 

                                                           
20 No original: “(i) the dislike of Government interference in the problem of employment as such; (ii) the 
dislike of the direction of Government spending (public investment and subsidizing consumption); (iii) 
dislike of the social and political changes resulting from the maintenance of full employment”. 
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arrecadação tributária para arcar os compromissos assumidos com seus credores, 

sinalizando, assim, com políticas de redução de gastos públicos.  

O aumento do endividamento público foi consequência de um processo político 

de revolta tributária dos “líderes industriais” e representou a saída do capitalismo dos 

compromissos contraídos e celebrados por ele no final da Segunda Guerra Mundial. A 

resistência deles à doutrina do pleno emprego foi acompanhada da diminuição da 

progressividade fiscal. Isso fez com que as elites acumulassem capital, que, por sua vez, 

foi utilizado para financiar via empréstimo as despesas públicas. O resultado foi além do 

que Kalecki (1943) havia teorizado na sua crítica. O Estado sofreu modificações 

profundas e se transformou de Estado Fiscal para Debt State (SCHÄFFER; STREECK, 

2013). Seu destino passou a ser influenciado diretamente pelo mercado e seus atores. 

Com a piora da situação fiscal depois da década de 70, foram implantadas políticas 

de ajuste fiscal baseadas num corte de gastos maior do que a redução de impostos para 

aumentar a eficiência do Estado. Esse processo ficou conhecido como austeridade fiscal. 

Como num processo de dumping21, o efeito econômico das medidas de consolidação nas 

expectativas dos investidores sem futuros impostos seria expansionista. Isso significaria 

diminuir os riscos dos investidores, dividir os prejuízos entre aqueles que não lhe deram 

causa e fazer com que o nível de emprego voltasse a depender do mercado. Ocorre que 

não existe evidência empírica de que tais medidas cumprirão o que prometem, tornando 

a ideia perigosa (BLYTH, 2013). 

A austeridade fiscal faz parte, no entanto, de um processo histórico. Ela é um tema 

iniciado com o liberalismo econômico de John Locke. No Segundo Tratado de Governo, 

o filósofo inglês delineia as bases de separação entre Estado e mercado, a partir da 

desigualdade natural da riqueza, da criação do mercado de trabalho, da legitimidade da 

propriedade privada da terra e da necessidade do Estado apenas para a proteção dos 

direitos individuais de propriedade. É nesse contexto que nasce aquele dilema liberal e se 

inicia o controverso debate sobre qual o papel do Estado na economia.  

A questão ao longo do tempo foi debatida e aprofundada. David Hume e Adam 

Smith, por exemplo, acrescentaram que o crédito público destruía a nação porque tirava 

o lugar de outros investimentos, que a dívida debilitava gradualmente o Estado e a 

                                                           
21 A definição do termo está o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, em inglês) e se refere à 
comercialização de produtos abaixo do custo de produção a fim de eliminar a concorrência 
(WOLFFENBÜTTEL, 2006). O uso emprestado do termo tem o objetivo de caracterizar o processo de 
redução drástica de despesas públicas para fomentar o crescimento econômico. 



31 
 

parcimônia (leia-se austeridade) deveria ser a solução para as falhas do Estado. No 

entanto, Smith foi além (1) ao propor o princípio da austeridade como o emulador do 

crescimento capitalista liberal, (2) ao admitir com relutância a necessidade do Estado para 

fornecer segurança da propriedade e (3) ao elaborar maneiras de “pagar por ele” para que 

o capitalismo fosse sustentável politicamente (BLYTH, 2013).  

O debate continuou no século XIX. David Ricardo defendeu a corrente “não se 

pode viver com o Estado” na medida em que o capitalismo tinha sucesso. Do lado oposto, 

John Stuart Mill saiu em defesa da tese “não se pode viver sem ele”, a fim de equilibrar 

as demandas políticas dos movimentos sociais então emergentes. Essa tensão resultou em 

dois caminhos percorridos no início do século XX: para a maior parte dos Estados liberais, 

encabeçados pela Grã-Bretanha, num caminho rumo a um Estado mais intervencionista, 

e para a Áustria, onde o liberalismo assumiu uma forma fundamentalista. Nesse, o 

expoente foi Schumpeter, cujas ideias procuraram limitar o Estado e aumentar o mercado, 

e no outro, Keynes, com a doutrina do pleno emprego (BLYTH, 2013). 

Com a crise do Estado de bem-estar social, a doutrina da austeridade fiscal 

globalizou com força quando na Alemanha uma corrente liberal, chamada de 

ordoliberalismo, conseguiu, por meio da política de restrição fiscal, recuperar mais 

rapidamente a economia durante a estagnação europeia na década de 70. Ela atribuiu a 

alta inflação do período às tentativas dos governos de estimular a economia e o mal-uso 

da política econômica à abertura democrática do espaço político e ao oportunismo dos 

governos, que a utilizavam para maximizar as chances de vitória na eleição (BLYTH, 

2013). Na visão dos ordoliberais, era necessário afastar Estado e governo da política 

econômica através de uma autoridade monetária independente que evitasse a manipulação 

dos preços para, assim, retomar um estado de confiança.  

O credo do insulamento da política econômica para recuperar o Estado da 

estagnação econômica diz muito sobre os processos políticos contemporâneos. Ele 

mostra, sobretudo, que o constrangimento político como solução de determinados agentes 

políticos para o controle sobre os mecanismos econômicos foi influenciado pelas 

discussões sobre o peso e o tamanho do Estado na economia, de um lado, e pelos modelos 

teoréticos de democracia contemporânea do início do século XX, de outro. Por esse 

motivo, faz-se nas próximas seções um breve panorama teórico sobre o problema do 

tamanho fiscal do Estado e, em seguida, sobre a democracia contemporânea, suas 

vertentes e críticas, para entender como se dá o processo político das reformas do Estado. 
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1.2. Estado, Economia e Finanças públicas 
  

Discutir sobre o peso do Estado na economia ou o comportamento econômico 

do Estado por meio das finanças públicas é talvez um trabalho mais econômico do que 

político. No entanto, a discussão econômica aqui é secundária e pode apresentar algum 

equívoco de quem é da área política. Mesmo assim, ela é necessária para enfatizar o que 

foi dito anteriormente: não existe evidência empírica de que medidas de austeridade fiscal 

cumprirão o que prometem sobre o crescimento e o desenvolvimento econômico.  

Se, por um lado, é uma aventura o que segue, por outro, a discussão que se 

apresenta tenta mostrar o perigo social das ideias disseminadas e implementadas sobre a 

austeridade fiscal para as relações políticas. Essas ideias afetam os diversos aspectos da 

vida social, notoriamente o nível institucional, aqui expresso na figura do Estado. No 

entanto, embora elas representem um perigo, tais ideias são úteis para mostrar como se 

estrutura as relações de poder sobre o Estado e a economia. É esse o intuito dessa seção.  

 

1.2.1. Tamanho do Estado e Crescimento Econômico 
 

Existem duas vertentes que trabalham o problema do quão prejudicial pode ser 

o tamanho fiscal do Estado para o crescimento econômico. Uma diz que a política fiscal 

possui função insignificante para o crescimento econômico de longo prazo e a outra 

assegura que a política fiscal pode gerar efeitos permanentes sobre a taxa de crescimento 

econômico. O que as pesquisas empíricas sugerem, no entanto, é que as políticas fiscais 

adequadamente desenvolvidas podem desempenhar um papel importante no apoio ao 

crescimento econômico e o Estado é agente fundamental desse processo (PITLIK; 

SCHRATZENSTALLER, 2011; BAYRAKTAR; MORENO-DODSON, 2011).  

O consenso em torno dessas pesquisas traz alguns elementos de análise sobre o 

processo de implantação de reformas estatais no contexto atual. Um desses elementos se 

refere à aplicação de recursos públicos em despesas correntes ou de capital. Enquanto as 

sucessivas políticas de reformas do Estado dos anos 80 impuseram restrições fiscais que 

levaram a uma redução nas taxas de investimento público, as políticas atuais indicam que 

o aumento dessas taxas e da distribuição de renda seria um ponto importante para retomar 

o crescimento econômico e, por conseguinte, traria retornos sociais importantes e na 

arrecadação futura do Estado, estabelecendo ai um ciclo de crescimento (SILVEIRA et 

al, 2012).  
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Existem discussões na literatura econômica sobre quais componentes do gasto 

público são considerados potencialmente “produtivos” ou “improdutivos” (PITLIK; 

SCHRATZENSTALLER, 2011), ou “fundamentais” e “não-fundamentais” 

(BAYRAKTAR; MORENO-DODSON, 2011), para o incremento do nível de atividade 

econômica de um Estado. Uma delas mostra que esses gastos estão entre 40% e 70% das 

despesas totais alocados no orçamento de países europeus e que existem diferenças 

substanciais entre as partes do orçamento em que estão as categorias de gastos produtivos. 

Apesar disso, existe, em geral, uma relação negativa entre gastos totais e gastos 

produtivos (com e sem gastos militares), o que indica que a expansão do tamanho do 

governo nesses países deve-se principalmente a itens de gastos em despesas correntes 

(PITLIK; SCHRATZENSTALLER, 2011).  

Os resultados gerais de outra análise sugerem, por sua vez, que o gasto público 

de países em desenvolvimento, especialmente os componentes produtivos do orçamento 

público, tem, de fato, impacto positivo e estatisticamente significante na taxa de 

crescimento real do PIB. O gasto em despesas de capital nesses países tem efeito 

econômico de crescimento a médio e longo prazos. Determinados países tiveram em 

média um crescimento de 5% no período 1970-2005 e o tamanho da despesa pública 

estava em torno de 21% da produção nacional (BAYRAKTAR; MORENO-DODSON, 

2011).  

No caso latino-americano, os resultados de pesquisa sobre a relação da 

composição das despesas públicas com o crescimento econômico dos países da América 

Latina, no período de 2000 a 2010, mostram que os países que mais direcionaram recursos 

em gastos correntes de saúde foram os que em média tiveram os maiores índices de 

crescimento. Esse mesmo estudo indica que, todavia, nem todos os países que se 

destacaram no direcionamento de recursos à educação foram aqueles que em média mais 

cresceram (BEUREN; MACEDO, 2013). 

Um outro elemento diz respeito às funções do Estado que seriam consideradas 

pré-requisito para o desenvolvimento econômico e que é determinado pela forma 

organizacional com a qual os órgãos e as entidades estatais aplicam os recursos públicos. 

Enquanto existe um debate sobre a categoria econômica do gasto público adequada para 

o desenvolvimento, há um determinado consenso em torno de algumas atividades 

essenciais para que ele se dê de forma harmônica. Elas incluem proteção dos direitos de 

propriedade, um sistema jurídico eficaz e a preservação da ordem pública e da segurança. 

Existem também outros setores de atuação pública apontados como requisito importante 



34 
 

para catalisar o crescimento econômico. Dentre eles estão gastos com infraestrutura, 

educação e saúde que, sob a ótica da economia do bem-estar, seriam importantes para 

lidar com as falhas de mercado, já que o Estado faria uma alocação eficiente desses 

recursos (PITLIK; SCHRATZENSTALLER, 2011).  

Essas evidências empíricas sobre os setores econômicos e sociais mais atendidos 

com os recursos públicos não fornecem claras respostas para a questão de como a 

composição da despesa pública afeta o crescimento econômico. O quanto de cada despesa 

é necessário para atingir o crescimento, ainda é uma incógnita nesses estudos, 

especialmente quando se analisa países em diferentes estágios de desenvolvimento e o 

papel que a política desempenha no processo econômico.  

Por outro lado, elas mostram a relevância de uma determinada categoria de 

despesa para a formação das relações de poder do Estado e isso determina o seu tamanho 

e a forma que se organiza. Assim, a escolha por políticas de austeridade em contextos de 

altas demandas sociais e a redução do papel do Estado devem ser entendidas sob o signo 

de quem se beneficia dos gastos públicos. É dessa visão que se pode entender que o Estado 

neoliberal, quando argumenta que determinada despesa pública não seria capaz de 

estabelecer um ciclo econômico de crescimento e que são os interesses privados do 

sistema financeiro os socorridos às custas do erário, baseia-se nas ideias de Estado 

mínimo para a sociedade e máximo para grandes empresas e sistema financeiro (ROSA, 

2016).  

Se as relações fiscais são importantes para identificar como as relações de poder 

afetam o ambiente socioeconômico, o mesmo pode-se dizer sobre o peso delas para a 

estrutura política do Estado. A interrelação entre finanças públicas e sistema político 

sedimenta regras e forma estruturas capazes de mostrar como institucionalmente essas 

relações estão definidas. O encontro dessas variáveis é crucial para entender a 

organização política do Estado, o seu processo de reforma, a democracia e a própria 

estrutura das finanças públicas nacionais. Sendo assim, os próximos tópicos irão tratar 

essa relação a partir do federalismo e da responsabilidade fiscal, com enfoque no Brasil.  

 

1.2.2. Federalismo sob o enfoque fiscal 
 

O federalismo pode ser entendido como a forma de organização dos Estados 

caracterizada pela divisão de poderes segundo uma hierarquia (AMARAL et al, 2012). 

Enquanto um sistema político-administrativo, ele congrega interesses diversos de várias 
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instâncias políticas num mesmo território. É tratado de duas formas na literatura, uma 

aborda a questão sob a ótica jurídica que privilegia os aspectos da organização do 

aparelho estatal e a outra a partir de aspectos político, institucional e fiscal para dar conta 

das relações entre os entes federados (AMARAL FILHO, 2014). 

O ponto comum dessas abordagens é a negação da estrutura centralizada do 

Estado. Isso significa que existe uma dispersão do poder político ou flexibilidade da 

estrutura estatal para atender os mais diversos interesses sociais. Em um modelo ideal de 

sistema federal, a convergência política desses interesses seria atingida por quatro 

princípios: (1) autonomia ou concorrência em relação às competências e 

responsabilidades fiscais e administrativas no conjunto das atividades operacionais do 

setor público; (2) cooperação entre os entes para (tentar) promover a convergência de 

ações públicas voltadas para o desenvolvimento; (3) coordenação pelo governo central e 

seus órgãos dos comportamentos coletivos em prol de harmonização dos interesses 

diversos; e (4) solidariedade regional entre os entes federados para minimizar os entraves 

do desenvolvimento nacional a partir da redução das assimetrias dos governos 

subnacionais (AMARAL FILHO, 2014).  

Nesse tipo ideal de federação era de se esperar a melhoria na qualidade dos 

serviços públicos e políticas locais, o desenvolvimento econômico local e, sobretudo, o 

fortalecimento da democracia. Ao facilitar o acesso dos cidadãos aos formuladores e 

tomadores de decisão, eles teriam melhores condições de participar da política local. Isso, 

por sua vez, contribuiria para uma maior aproximação do conteúdo da regulação local às 

preferências da população local (LIMA, 2016). 

O que acontece na realidade é que o federalismo possui forte apelo à 

descentralização fiscal, levando à primazia das relações concorrenciais para garantir a 

autonomia dos entes federados. O enfoque nas questões fiscais, no entanto, não pode ser 

desvencilhado de uma análise política. Cada ente procura maximizar sua função no jogo 

federativo. Isso quer dizer que, mesmo diante das regras estabelecidas, cada instância está 

disposta a tirar vantagem das estruturas fiscais que lhes são atribuídas. O resultado disso 

pode ser desequilíbrios estruturais, especialmente quando o assunto é o desempenho 

econômico (AMARAL FILHO, 2014). 

Não bastasse isso, “o federalismo é um dos fatores que aparecem na literatura 

que reduziria a eficácia para a tomada de decisão e implementação de políticas públicas 

no plano federal” (LEITE, 2011, p. 10). Ele seria um fator institucional causador de 

problemas de governabilidade porque os acordos intergovernamentais envolvem 
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negociações complexas, extensivas e morosas entre os níveis de governo, o que nem 

sempre tem sucesso. É plausível, por isso, entender determinados processos políticos que 

buscam, por meio de mecanismos jurídicos, fiscais e financeiros, diminuir a autonomia 

dos entes federados, como é o caso do processo de recentralização (LIMA, 2016). 

Dentro dessa realidade e diante da crise fiscal do Estado, o sistema federativo 

brasileiro passa por desafios desde que a Constituição Federal foi elaborada. Embora o 

processo constituinte tivesse forte apelo às demandas locais, regionais e individuais, as 

questões relacionadas à formulação e implementação de políticas públicas foram quase 

que negligenciadas.  

 

A engenharia constitucional brasileira foi marcada por esforços para legitimar 
o retorno à democracia mediante a promulgação de uma Constituição aberta à 
participação popular e societal e não por preocupações com resultados ou em 
construir um consenso social sobre o que deveria ser atingido pela 
descentralização e pelo novo federalismo. Ademais, os procedimentos 
adotados incentivaram mudanças constantes nas diversas versões da 
Constituição, induzindo a negociações e compromissos com inúmeros 
participantes. Por fim, o processo constituinte não se caracterizou pela ruptura 
com os partícipes do antigo regime, mas sim pela aceitação de novos e velhos 
atores, visando à legitimação da nova ordem democrática e assegurar a 
continuidade da mesma. Essas características ampliaram o número de atores 
no processo decisório, fragmentando o poder, sem desintegrar, contudo, as 
velhas coalizões políticas (SOUZA, 2001a, p. 548). 

 

A Constituição Federal de 1988 desconcentrou significativamente o sistema 

federativo. O destaque desse processo foi a inclusão dos municípios como unidades 

federativas, a representação dos estados no Congresso Nacional e a consequente redução 

do peso tributário da União no sistema político brasileiro. Era de se esperar com isso uma 

liberação dos governos locais no manejo da coisa pública diferente daquele modelo do 

período do regime militar nos anos sessenta, que, por meio da centralização de recursos 

tributários, redistribuía a receita tributária através de repasses resultantes de negociação 

política (AMARAL et al, 2012).  

A descentralização fiscal aos entes subnacionais, no entanto, não alterou a 

estrutura tributária do país e ainda transformou o papel dos estados e municípios no 

processo político nacional (AFONSO et al, 1998). No âmbito das questões fiscais, foi 

modificado somente o volume de transferências entre os níveis de administração 

(AMARAL et al, 2012). Acreditava-se que a cobrança de determinados tributos deveria 

ser feita a princípio pelo nível de governo que tivesse condições de fazê-lo com mais 

eficiência, assim como a responsabilidade pela execução da despesa deveria ser 
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concedida segundo a capacidade de ente em realizá-la (CRUZ, 2015). Assim, a União 

arrecadaria a maior parte dos tributos enquanto estados e municípios se encarregariam de 

atender as demandas locais.  

Ocorre que essa configuração da partilha de responsabilidades entre os entes 

federados tende a reduzir o esforço fiscal de arrecadação própria pelos entes subnacionais. 

Eles ainda ficam dependentes de intervenções do governo nacional em suas políticas 

públicas. Além disso, o aumento das receitas de transferências pode levar ao aumento dos 

gastos por parte dos estados e municípios, pois reduz a percepção dos custos dos bens 

públicos. Num arranjo como esse, o objetivo de equilíbrio das contas públicas não parece 

viável, assim como o de redução da concentração da riqueza nacional. Além do mais, 

existe uma política da União no sentido de aumentar alíquotas de tributos que não são 

compartilhados com os demais entes federados, concentrando ainda os recursos no ente 

federal. 

No âmbito político, a questão da representação estadual no Congresso Nacional 

não teve o impacto esperado na acomodação das desigualdades regionais. A expectativa 

de que a maior representação de estados economicamente mais frágeis e com menor 

percentual do eleitorado forçasse o sistema político a discutir a redistribuição tributária 

para o desenvolvimento regional pode ter levado a um constrangimento das políticas 

fiscais. Isso refletiu em reações da União sobre os estados e os municípios contra o 

descompasso dos gastos nesses entes subnacionais que afetavam os complicados 

problemas fiscais do setor público. Ao mesmo tempo, de forma ambígua, a União 

precisava desses mesmos entes para manter a coalização do governo (SOUZA, 2001b).  

Esses dois efeitos do federalismo brasileiro têm custos políticos para os entes 

subnacionais porque eles ainda ficam dependentes de intervenções do governo nacional 

em suas políticas e para o ente federal que aparenta ter paralisia em determinadas questões 

nacionais. Num arranjo como esse, o objetivo de equilíbrio das contas públicas não parece 

viável, assim como o de redução da concentração da riqueza nacional. Isso quer dizer 

que, em decorrência da ampliação espaço político, as finanças públicas dos entes 

federados consolidaram estados e municípios como partícipes ativos do ordenamento 

fiscal e político do país (AFONSO et al, 1998; CRUZ, 2015).  

A correlação entre o federalismo e a capacidade institucional implica que 

relações fiscais entre os níveis de governo sejam eficientes e eficazes. Isso seria 

fundamental para consolidar um modelo de responsabilidade fiscal e assim promover o 

crescimento econômico nacional. No entanto, o modelo de federalismo do Brasil parece 
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não fomentar adequadamente essas relações e em vez disso o Estado parece sofrer uma 

desordem expressa e aprofundada por políticas de reforma. Nesse sentido, nem o aparto 

fiscal institucional escapa. A LRF foi um marco nesse sentido, motivo pelo qual passa-se 

a próxima sessão para discutir a responsabilidade fiscal.  

 

1.2.3. Responsabilidade Fiscal 
 

As medidas e os processos dos governos na gestão dos assuntos fiscais, bem 

como a prudência dos governos em limitar gastos e gerenciar a dívida pública em níveis 

razoáveis são normalmente definidas como responsabilidade fiscal (CRUZ, 2015). Ela 

está associada às ideias e processos de planejamento, controle, transparência e 

responsabilidade no cumprimento de metas e limites fiscais.  

Para que haja responsabilidade fiscal é necessário um certo grau de certeza e 

confiabilidade nos dados sobre finanças públicas, sem o qual o controle social não pode 

ser efetivado. Em razão dessa premissa, as práticas fiscais são organizadas por meio de 

legislações e os dados produzidos são sistematizados de modo a indicar e medir o nível 

de responsabilidade dos governos quanto o aspecto fiscal. 

Essas dimensões quantitativa e qualitativa dessa área não seriam, todavia, 

completas para a análise da situação fiscal de entidades públicas. Isso se deve ao fato de 

elas se limitariam apenas a variáveis que refletem o cumprimento de metas e limites 

financeiros, ignorando uma série de outros aspectos, tais como medidas de avaliação 

sobre o planejamento e a transparência pública (CRUZ, 2015).  

O problema não se restringiria ainda aos indicadores per se. Existiria também 

certa indefinição no motivo ou na finalidade de determinados dados quando se avalia as 

finanças públicas. Haveria, em outras palavras, alguma inconsistência teórica entre a 

formulação e a aplicação dos indicadores fiscais (HENDRICK, 2004). A gestão fiscal 

estaria, assim, prejudicada ou parcialmente operante, porque, ao ter informações 

incompletas, o administrador público teria pouca margem para agir fora do modelo 

instituído. 

Essa provável limitação dos processos de responsabilidade fiscal tem um 

significado importante no campo político. É possível por meio de indicadores avaliar a 

capacidade do Estado de cumprir com suas obrigações políticas. Como são instrumentos 

de avaliação moldados a partir daquela organização capitalista do Estado, eles conseguem 

imputar responsabilidade aos governos pela administração dos bens públicos em 
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desconformidade com as regras do mercado, através de desequilíbrios nas contas 

públicas. Nesse sentido, a gestão fiscal responsável evidencia um modelo burocrático ao 

estabelecer responsabilidades, objetivos e metas ao gestor público diante da utilização de 

recursos econômicos escassos (DALMONECH et al, 2011).  

O modelo de responsabilidade e de gestão fiscal brasileiro se assemelha a esse 

contexto. A gestão fiscal no Brasil especificamente segue alguns modelos que 

representam marcos nessa área. Dentre esses modelos destacam-se as publicações do 

Fundo Monetário Internacional, o Budget Enforcement Act, dos Estados Unidos, o 

Tratado de Maastricht, assinado em 1992, pelos membros da Comunidade Econômica 

Europeia e o Fiscal Responsibility Act, da Nova Zelândia, aprovado em 1994. Eles que 

forneceram a base em que a LRF foi instituída (CRUZ, 2015). 

A criação da LRF é explicada a partir do processo incremental de ordenamento 

fiscal, da estabilização monetária, da renegociação das dívidas dos estados, da reforma 

administrativa e da crise econômica de 1998 e do crescente discurso com o 

comprometimento da austeridade fiscal. Cada um desses fatores, associados à situação 

financeira dos estados, trouxe à agenda política a necessidade de resolver o problema 

fiscal doméstico como pressuposto para a sustentabilidade do processo de estabilização 

monetária federal (LEITE, 2011). 

 Sua aprovação, no entanto, não é motivada apenas por esses acontecimentos. 

Ela é “o resultado de um jogo de barganha entre vários atores políticos”, dentre os quais 

se destacam os governadores dos estados (LEITE, 2011, p. 19). A crise do endividamento 

estadual contribuiu para que eles apoiassem os projetos de reforma que se iniciaram com 

a Emenda Constitucional n.º 19. Essa emenda foi moeda de troca importante na 

renegociação das dívidas dos estados e abriu a possibilidade para regulamentar o art. 163 

da CF/88.  

Na mesma época, o governo federal sinalizava com a perspectiva da emenda da 

reeleição. Do lado dos governadores, a possibilidade de se reelegerem adotando medidas 

que poderiam ser mal interpretadas pelos eleitores, como a demissão de servidores 

públicos, pesou no cálculo eleitoral dos políticos. Quando a LRF foi encaminhada ao 

Congresso Nacional, muitos levantaram a bandeira do ajuste fiscal, sobretudo, com a 

possibilidade de verem reduzido o ônus de ajustar os gastos com pessoal dos Poderes 

legislativo e judiciário (LEITE, 2011).  

A LRF definiu uma estrutura de governança pública e política no país baseada 

no discurso de conferir à gestão pública mais responsabilidade em relação ao desempenho 
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econômico e à transparência das suas ações e de impedir que se perpetuasse a falta de 

controle nas contas públicas (VIANA, 2010). Seus parâmetros e limites definidos como 

norma aplicável a União, estados e municípios não só forneceriam dados que permitiriam 

a avaliação da gestão fiscal como também estabeleceram uma afinidade fiscal no âmbito 

informacional entre os entes da federação brasileira (CRUZ, 2015). O real significado 

dela foi a centralização do poder político na União porque a LRF implementou uma série 

de restrições fiscais e financeiras aos estados e municípios, reduzindo a autonomia 

federativa desses entes (LEITE, 2011). 

Não obstante, as finanças públicas do Brasil passaram a ter uma matriz de 

responsabilidade para projetar culpa aos ocupantes de cargos públicos, fixando 

penalidades para os gestores que não respeitassem os limites fiscais. Foram incluídas no 

Código Penal Brasileiro penas que variam de multa, reclusão a inelegibilidade, por meio 

da Lei nº 10.028/2000, conhecida como Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal. Dada 

a possiblidade de responsabilidade criminal, os gestores eleitos nem sempre se arriscam 

fora dos limites da restrição fiscal, apesar da realidade financeira e administrativa de 

vários entes públicos (CRUZ, 2015). 

Como o modelo de responsabilidade fiscal brasileiro se restringiu a avaliar o 

desempenho dos governos por meio de índices financeiros, isso produziu um efeito 

importante sobre a condução política dos entes públicos. Estudo empírico no âmbito dos 

estados mostra que, ao fazer com que o desempenho dos administradores públicos fosse 

medido sob a ótica da despesa e do endividamento, a LRF facilitou a realização de ações 

governamentais de curto prazo. Essas ações “favorecem projetos pessoais em detrimento 

de ações de longo prazo, como investimentos em infraestrutura” (DALMONECH et al, 

2011, p. 1181).  

Era de se esperar diante desse panorama que em determinado momento o modelo 

de responsabilidade fiscal afetaria novamente a capacidade fiscal e o crescimento 

econômico dos entes públicos. Mais do que isso, os efeitos de uma gestão fiscal 

responsável poderiam interferir no processo democrático e, consequentemente, nos 

modelos de reorganização do Estado. Sendo assim, a próxima seção apresenta uma 

discussão sobre a teoria democrática, a democracia contemporânea, com foco no Brasil, 

e a teoria de Ciclos Políticos, que trata dos problemas oriundos dos encontros entre 

economia e eleições. 
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 1.3. Democracia contemporânea e Estado  
 

A crítica de Kalecki (1943) à doutrina do pleno emprego, os conflitos que levaram 

a transformações na estrutura fiscal do Estado e o ressurgimento da doutrina da 

austeridade fiscal mostram também a relevância da democracia para o processo político 

da reforma do Estado. As relações entre sociedade e Estado a partir de políticas 

econômicas implicam, portanto, pensar o Estado a partir do arcabouço teórico-conceitual 

fornecido pelas formulações da teoria democrática contemporânea, segundo a qual as 

eleições são o mecanismo político de participação da sociedade e possuem instrumentos 

necessários, mas não suficientes para garantir o controle dos governantes pelos 

governados. Consequentemente, a democracia facilita, senão cria e fortalece, arranjos 

institucionais que possibilitam o funcionamento do espaço político. 

 

1.3.1. Breve panorama sobre teoria democrática contemporânea 
 

Estudos sobre democracia contemporânea geralmente reduzem-na a um 

procedimento de escolha. A preocupação com o modus operandi da democracia seria 

resultado de uma concepção restrita da vida política onde não haveria espaço abrangente 

à participação política, porque a coletividade seria uma ameaça à estrutura do Estado. Os 

cidadãos teriam pouca familiaridade com as questões públicas e seus interesses nem 

sempre convergiriam ao bem comum. Além disso, o potencial humanista da democracia 

clássica poderia ser facilmente utilizado por políticos para subverter a ordem em vez de 

realmente promover o desenvolvimento humano. Portanto, a democracia deveria limitar-

se para, de um lado, sobreviver a um contexto social de competição econômica e, de 

outro, sustentar um modelo de Estado que favorecera o capitalismo. 

Essa proposta teórica sobre a democracia é uma síntese do trabalho de Schumpeter 

(1961). Partindo das mudanças advindas com o avanço tecnológico e com as revoluções 

no mundo do trabalho, a solução schumpeteriana para preencher o governo foi 

transformar a democracia em um método de escolha racional de representantes dentro de 

um contexto de competição por voto dos cidadãos e contrapô-la a valores, ideias e ideais 

do que poderiam ser o bom governo e as relações humanas. Nessa visão econômica da 

democracia, os políticos são vistos como atores que buscam, a todo custo, maximizar suas 

ações em prol da otimização dos seus interesses. A democracia passa a ser vista sob o 
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prisma mercadológico, não mais como um ideal, mas como um instrumento para produzir 

decisões políticas por meio de indivíduos dedicados em obter o voto popular.  

O modelo de Schumpeter (1961) apresenta alguma lógica pela razoável 

simplicidade e muito do que se produziu posteriormente, contra ou a favor, baseou no seu 

argumento procedimental de democracia. Um desses trabalhos posteriores é o de Robert 

Dahl (1997). Nele, o autor define a democracia como um modelo ideal e, por assim ser, 

quase que irreal. Por isso, o que existe é um processo histórico de democratização das 

formas de governo, cujo limite seria uma poliarquia. 

Tal democratização parte do alargamento do ambiente competitivo e do direito à 

participação política dentro do Estado moderno. Esses dois movimentos são analisados 

segundo duas categorias convertidas em escala: a contestação e a participação. A primeira 

diz respeito à existência de disputa pelo poder em uma determinada sociedade, bem como 

à permissão do exercício da oposição e contestação pública. A segunda se refere à 

extensão da participação política da população em um Estado. O ponto em que a 

sociedade se encontra nessas categorias determinaria, assim, quatro formas de governo 

que se aproximariam de um modelo ideal de democracia:  

1. hegemonias fechadas, caracterizadas por regimes sem disputa de poder e 

participação política limitada;  

2. hegemonias inclusivas, as quais apresentam regimes sem disputas de poder, 

mas que oferece um pouco mais de participação política;  

3. oligarquias competitivas, definidas por regimes com disputas de poder e 

participação política limitada; e  

4. poliarquias, que são regimes relativamente democratizados com disputas de 

poder e participação política ampliada. 

Além disso, segundo Dahl (1997), três condições seriam necessárias aos cidadãos 

no Estado moderno, ainda que insuficientes para que exista seu modelo de democracia: 

a) formular preferências; b) expressar preferências a seus concidadãos e ao governo 

através da ação individual e coletiva; c) ter suas preferências consideradas na conduta do 

governo. Elas seriam garantidas pela: 

 

1) Liberdade de formar e aderir a organizações. 2) Liberdade de expressão. 3) 
Direito de voto. 4) Elegibilidade para cargos públicos. 5) Direito de líderes 
políticos disputarem apoio e votos. 6) Fontes alternativas de informação. 7) 
Eleições livres e idôneas. 8) Instituições para fazer com que as políticas 
governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de 
preferências. (DAHL, 1997, p. 27) 
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A proposta dahlsiana oferece uma arquitetura institucional da democracia que 

contém certos traços elementares encontrados em vários exemplos de democracia 

política. Entretanto, a amplitude e o grau em que tais condições institucionais estão 

presentes, em cada caso considerado, divergem de maneira expressiva, lançando uma 

multiplicidade de regimes a depender da evolução e da trajetória histórica dos direitos, 

garantias e valores democráticos institucionalizados em cada Estado. Por essa razão, é 

que alguns Estados teriam condições mais favoráveis do que outros para assegurar com 

sucesso o trânsito para o regime poliárquico. 

Em outro viés analítico, Carole Pateman (1992) apresenta uma crítica ao modelo 

elitista “iniciado” por Schumpeter (1961) e tenta resgatar a participação política como 

central no processo democrático. Ela argumenta que os teóricos dessa linha, ao fazerem 

uma crítica sobre uma teoria clássica da democracia, compreendem o processo 

democrático a partir de uma situação particular de suas épocas, onde o objetivo era 

expurgar grupos sociais capazes de interferir inadequadamente no sistema político. A 

conclusão da autora é que existe uma leitura parcial da produção teórica sobre a longa 

história da democracia e, por isso, o modelo representado pelos elitistas se sustenta apenas 

por um argumento mitológico. Afinal, nem todos os teóricos “clássicos” da democracia 

adotaram o mesmo ponto de vista a propósito do papel da participação, não fazendo 

sentido falar, assim, de uma teoria “clássica” da democracia. 

É a teoria de Rousseau que fornece o ponto de partida e o material básico para 

uma teoria participativa da democracia em um cenário moderno. Pateman (1992) afirma 

que as instituições representativas a nível nacional não são suficientes para garantir a 

democracia e, por isso, seria necessária a inclusão de outras esferas sociais, como o 

ambiente de trabalho, nas quais existe a possibilidade de desenvolvimento de atitudes e 

qualidades psicológicas intrínsecas à participação. Nessas esferas a função da 

participação seria educativa, “educativa no mais amplo sentido da palavra, tanto no 

aspecto psicológico quanto no de aquisição de práticas de habilidades e procedimentos 

democráticos” (PATEMAN, 1992, p. 60-61). Com isso, é de se esperar que, 

gradativamente, a participação transbordaria para um contexto social mais amplo, 

chegando, assim, em um processo amplo de democratização do Estado. 

Existe ainda uma alternativa às concepções de Schumpeter e Dahl e de Pateman 

que é desenhada por Jürgen Habermas (1995). Ela apresenta uma crítica ao modelo elitista 

por considerar que todo comportamento social se funda numa ação estratégica que visa 
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tirar proveito e oportunistamente atingir fins individuais e ao modelo participacionista 

por seu idealismo excessivo em acreditar que o estreitamento ético dos discursos políticos 

formataria o processo democrático a partir das virtudes de cidadãos orientados ao bem 

comum. Tanto num caso, quanto no outro, determinadas questões, como a pluralidade 

cultural, trazem desafios fundamentais que expõem interesses e orientações que se vestem 

de valores constitutivos de uma comunidade, mas que de modo algum assim são. Por esse 

motivo, essas propostas da democracia contemporânea tornam os seus modelos teóricos 

insustentáveis. 

Essa terceira via propõe uma democracia deliberativa que prevê que o equilíbrio 

de interesses e compromissos é possível quando há algum nível de cooperação para se 

alcançar resultados aceitos por todas as partes, ainda que por razões diversas, sem 

neutralizar o poder e excluir a ação estratégica. Segundo Habermas (1995), para que uma 

vontade comum possa se formar torna necessário que as correspondentes formas de 

comunicação e os procedimentos ligados a elas legitimem as instituições responsáveis 

pela opinião e vontade políticas. É depois disso é que a influência pública é transformada 

em poder administrativo e se transforma em uma forma legítima de legislação. É nas 

condições de comunicação que o processo político poderia, assim, gerar resultados. 

Os modelos de democracia contemporânea mostram que as dimensões política e 

institucional preservam fundamentos capitalista e são decisivas para a organização da 

estrutura do Estado e, portanto, não podem ser desprezadas. Ela seria resultado de 

políticas deliberadas, de escolhas feitas por elites dirigentes determinadas a reverter 

situações adversas e elevar o nível de bem-estar da sociedade em seu conjunto, mesmo 

que fiquem apenas na intenção. Importa observar também que a perspectiva histórica é 

fundamental para se compreender os processos democráticos e como eles interferem 

naquela formação administrativa do aparelho estatal. Por isso, a democracia 

contemporânea também sofre influência de processos históricos e particulares das mais 

diversas regiões do mundo. 

 

1.3.2. Democracia contemporânea e Estado no Brasil 
 

Percorrendo caminho semelhante daquele de Dahl, Guillermo O’Donnell (1994), 

em outro viés analítico, argumenta que as democracias representativas referenciadas nas 

teorias existentes, quando confrontadas com a história e a realidade latino-americana, 

seriam, na verdade, democracias delegativas. O argumento do autor parte das 
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singularidades das novas democracias para apontar debilidades institucionais que 

permanecem até hoje na região. O que as tornam peculiar seriam a incompleta 

constituição da cidadania, os espaços públicos reduzidos, a pouca efetividade e o baixo 

nível de cobertura social do sistema jurídico, entre outras. Com isso a credibilidade do 

Estado como instituição que age em nome do interesse público e essencial para preservar 

a confiabilidade da democracia tende a ficar abalada porque haveria uma dissociação 

entre os rumos da política do governo e as escolhas eleitorais. 

O reflexo dessa separação, continua O’Donnell (1994), estaria caracterizado pelo 

alto grau de autonomia do presidente que enquanto “salvador da pátria” se aproveitaria 

da marginalização do Legislativo por causa de um processo decisório fechado e da 

seletividade de um Judiciário diante do esvaziamento dos direitos civis e sociais. Nesse 

contexto de centralização democrática numa determinada instituição estatal, o Executivo, 

exercitaria o poder interpretando o resultado eleitoral como delegação para decidir 

segundo seus critérios de oportunidade e conveniência. Consequentemente, o sistema 

representativo latino-americano e diversas outras instituições sofreriam com a incerteza 

no exercício da Presidência da República, que poderia tirar proveito de suas ações em um 

curto espaço de tempo para, por exemplo, manter-se no poder ou ganhar uma eleição.  

A preocupação dos teóricos da democracia contemporânea mostra que o 

alargamento social do espaço político e a debilidade institucional dificultaria não apenas 

o aperfeiçoamento da democracia no Estado moderno, mas colocaria em risco até mesmo 

o próprio Estado. Quando analisado o quadro latino-americano a situação não é diferente. 

Isso é premente quando, sob o impacto de crises econômicas e fiscais, há concentração 

de poder decisório nas mãos de uma tecnocracia insulada nos altos escalões burocráticos 

ou há predominância do poder discricionário no Chefe de governo enquanto se esvazia 

modelos representativos de democracia como os partidos políticos. As soluções de 

insulamento das instituições para preservar o conflito político de uma massa, às vezes 

formalmente incluída e econômica e socialmente excluída, teriam, nesse sentido, 

consequências diretas sobre o modelo político e administrativo dos Estados da região.  

No entanto, no caso do Brasil, haveria uma especificidade, além daquelas 

desenhadas por O’Donnell (1994) sobre o contexto latino-americano. Segundo Eli Diniz 

(2001), os atores políticos, tais como o empresariado e os trabalhadores urbanos, 

adquiriram suas identidades coletivas em períodos de intensa transformação social e 

econômica do país não por meio de partidos políticos, mas pela via estatal. A 

subordinação deles à tutela do Estado não apenas reduziu a autonomia das organizações 
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de representação política. Esse processo teve influência direta na montagem da estrutura 

corporativa para realizar a articulação Estado-sociedade, o que se tem traduzido pela forte 

dependência entre o Estado e o capitalismo brasileiro e na necessidade de assemelhar essa 

estrutura aos modelos de administração privada, mesmo que o método político de escolha 

eleitoral seja suspenso temporariamente. 

Historicamente as duas experiências relevantes de reforma do Estado no Brasil, 

antes da Constituição Federal de 1988, foram efetivadas sob regimes autoritários. A 

primeira dessas reformas foi realizada pelo Presidente Getúlio Vargas (1930-1945), 

quando assumiu o poder numa coalizão comprometida com um projeto modernizante que 

resultou na ditadura do Estado Novo. A segunda experiência relevante foi conduzida 

pelos governos do ciclo militar (1964-1985), introduzida pelo Decreto-lei 200/1967. 

Muito do que se produziu sobre o Estado brasileiro após essas duas reformas durante 

governos democráticos preservou, em grandes linhas, o padrão desses períodos (DINIZ, 

2001). 

Outro ponto é o caráter notadamente administrativo dessas reformas do Estado. 

Isso reduziu a questão do Estado ao grau de centralização do aparelho burocrático, à 

hierarquia entre as várias unidades administrativas, à coordenação entre os órgãos 

normativos e fiscalizadores do poder Executivo ou ainda à classificação de cargos e 

carreiras (DINIZ, 2001). Não há preocupação substancial com o aperfeiçoamento dos 

demais poderes, sobretudo, com a questão do equilíbrio entre os três poderes, nem 

preocupação com as questões federativas, reduzidas a questões de competências e 

partilhas tributárias. Com isso acaba o Executivo federal assumindo prerrogativas sobre 

a formulação e implementação de políticas públicas porque nele se concentra uma 

burocracia governamental que, historicamente, foi estruturada e adquiriu uma consciência 

coletiva antes da institucionalização, em âmbito nacional, do sistema de representação 

política. 

Diniz (2001) afirma que esse processo de centralização do Executivo e de 

formação da burocracia foi facilitado pelos regimes autoritários. Os longos períodos de 

fechamento do sistema político criaram condições propícias para a consolidação de uma 

modalidade de presidencialismo que sobrevaloriza as poucas prerrogativas legislativas do 

Executivo, amplia os poderes do Chefe do Executivo de nomear pessoas para cargos 

públicos e ainda confere relativa autonomia e centralidade dos governos estaduais para 

formar alianças e redes de lealdades políticas. O resultado desse isolamento e 

agigantamento quase que desenfreado dos poderes presidenciais em relação às forças 
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políticas da sociedade criou obstáculos para a articulação política entre os poderes e os 

entes federados e para a comunicação com a sociedade. Assim, um importante legado do 

processo de formação do Estado brasileiro seria o déficit de accountability que se 

configurou historicamente  

Especificamente, quanto à questão da burocracia brasileira, Diniz (2001) vê ainda 

o fortalecimento de outros traços relativos às formas de ação estatal durante o período 

militar de 1960. Um deles foi a consolidação do estilo tecnocrático de gestão da 

economia, fechado e excludente. Esse processo reforçou a supremacia da ordem técnica 

na formulação das políticas públicas e acabou abrindo espaço para a ascensão e a 

valorização de economistas às instâncias decisórias e estratégicas para a definição dos 

rumos do capitalismo nacional. Tal fato levou a outro. Existe uma visão asséptica da 

administração pública, privilegiando a racionalidade econômica em vez da política. Com 

isso, o serviço público passou a ser percebido como campo de competência exclusiva de 

uma classe social acima do questionamento da sociedade ou da classe política. No 

entanto, é preciso dizer que o mesmo não ocorreu com um amplo segmento da burocracia 

brasileira. Esse permaneceu integrado ao sistema político clientelista, criando, dessa 

maneira, duas lógicas marcadas por relações tensas ou complementares, ao sabor das 

circunstâncias políticas.  

Essa percepção sobre o Estado brasileiro poderia levar à conclusão de que a 

administração pública do Brasil possui um caráter antidemocrático. Entretanto, a 

burocracia não pode ser entendida dessa forma pelo simples fato de que ela é a contra 

face da cidadania, um dos pilares do Estado democrático. De um lado, ela garante que o 

ideal democrático exista quando considera os indivíduos iguais diante da lei, garante a 

eles o acesso aos bens públicos necessários e sujeita eles a sanções, em caso de 

transgressão. Sem essas garantias o sistema político afasta-se desse ideal (FLEURY, 

1997). Por outro lado, a estabilidade das regras do jogo garantida por ela é um dos 

principais requisitos do processo de consolidação da democracia, já que a internalização 

das regras e seu acatamento pelos atores implicados, bem como a gradual instauração de 

um sistema de garantias mútuas são aspectos essenciais da arquitetura democrática 

(DINIZ, 2001). 

Dito isso, a questão que se coloca é o ordenamento das relações de poder dentro 

do Estado brasileiro. Os interesses sociais não se organizam só fora da arena pública e 

nem competem entre si em igualdade de condições para penetrar o aparelho estatal, 

sobretudo quando é o Estado o responsável por organizar esses interesses sociais como 
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no caso do Brasil. A aparente neutralidade do Estado ignora, por exemplo, que um dos 

problemas da burocracia é sua capacidade de subverter a democracia na busca de seus 

próprios interesses (FLEURY, 1997). Esse isolamento deveria ser equacionado 

aumentando-se a responsabilidade e o controle social, de forma a minimizar as possíveis 

tendências egoístas por parte dos funcionários, mas não eliminando a forma burocrática. 

No entanto, se existe um déficit de accountability no sistema político em razão da 

preponderância do Executivo em relação aos demais poderes e, consequentemente, um 

controle social inadequado, é de se concluir que existe um vazio quanto às modalidades 

usuais de supervisão (DINIZ, 2001). 

Esse comportamento de classe da burocracia aliado aos desejos dos governos de 

obter a maior quantidade de votos no mercado eleitoral assume contornos ainda mais 

danosos quando é a própria burocracia o ator político fundamental para a condução da 

política econômica e fiscal do país. O uso de políticas econômicas pelo Estado para gerar 

ganhos econômicos em períodos eleitorais, os quais são revertidos após as eleições, pode 

gerar pressão política não apenas do setor privado ou dos trabalhadores sobre o Governo, 

mas também da própria burocracia econômica, o que facilitaria o processo de implantação 

de políticas ortodoxas de controle de gastos, como criticado por Kalecki (1943). Essas 

flutuações econômicas causadas pelos Governos resultam num ciclo político de 

crescimento seguindo por outro de maior desemprego e menor geração de renda. Sendo 

assim, passo a tratar sobre a teoria dos ciclos políticos econômicos. 

 

 1.3.3. Ciclos políticos 
 

A decisão dos governos de utilizar políticas econômicas, em especial a monetária, 

cambial e fiscal, afeta a economia e o ambiente político nacional, sobretudo se realizadas 

com fins político-eleitorais (NERI; CAREGA, 2000). Esse fato, denominado de “Ciclos 

Políticos de Negócios”, pressupõe que o governo no poder age na economia com o intuito 

de maximizar seu desempenho político-eleitoral, enquanto o eleitor reage favoravelmente 

ao pleito do político observando os resultados econômicos recentes. Os objetivos seriam 

o de angariar votos dos eleitores e, assim, o incumbente se manter no poder. 

As oscilações em períodos pré-eleitorais, com aumentos da taxa de crescimento 

do produto e reduções do nível de desemprego, e pós-eleitorais, com o aumento da 

inflação e adoção de políticas para combate-la, além de levar a diagnósticos imprecisos e 

erros sobre ocorrências econômicas e prejudicar a sustentabilidade fiscal e o bem estar da 
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sociedade, teriam amplos efeitos políticos que não se resumem à possibilidade de ganhar 

a eleição. Tais ciclos poderiam influenciar as modificações nas estruturas do Estado que 

realizadas sucessivamente retiram dele capacidade de se manter e, por conseguinte, 

responder às reais demandas econômicas e sociais. O resultado último seria a 

inviabilidade política do Estado. 

Existem diferentes modelos de ciclos políticos. Eles se distinguem entre 

oportunista (NORDHAUS, 1975) e partidário (HIBBS, 1977). Existe também um outro 

modelo chamado de ciclo político de austeridade (KAPLAN, 2013), inverso àqueles nos 

mecanismos de intervenção econômica. Em modelos oportunistas, os políticos 

maximizam sua popularidade ou sua probabilidade de reeleição induzindo políticas 

macroeconômicas expansionistas. Já em modelos partidários sistemática parecida com a 

dos modelos oportunistas é adotada, mas em prol do grupo de apoio de quem está no 

cargo de direção. Por fim, no modelo de ciclo de austeridade políticos acreditam que 

crescimento econômico e inflação altos para ganhar votos carregam custos políticos ainda 

maiores, o que faz com que eles sinalizem seu compromisso controlando a economia 

durante eleições de forma austera.  Esses modelos serão aqui tratados de forma geral. 

 
1. Modelo oportunista 

 

A referência teórica desse modelo é artigo seminal de Nordhaus (1975). A 

proposta dele sugere matematicamente que o processo de formulação de decisões 

econômicas em um governo representativo pode levar a políticas econômicas cujo 

resultado é um maior desemprego e uma menor renda. Isso ocorreria porque os governos 

antes das eleições utilizam a política fiscal e monetária para gerar condições econômicas 

aparentemente favoráveis para a sociedade e em prol de sua manutenção no poder. 

Finalizadas as eleições, o político eleito procura restabelecer o equilíbrio econômico 

promovendo ações que aumentam a taxa de desemprego e a inflação. 

Para que esse modelo funcione e exista um ciclo político com essas características 

é necessário que (1) os governos sejam eleitos em processos democráticos competitivos 

e regulares; (2) os políticos tenham o controle econômico suficiente para mover a 

economia para a direção desejada; e (3) os eleitores não ajam racionalmente e possuam 

uma visão limitada aos acontecimentos do período eleitoral (SIQUEIRA, 2015). 

Cumpridos esses requisitos é de se esperar que em ciclos políticos “os eleitores nunca 
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aprendem com o passado e governantes nunca perdem credibilidade” (NERI; CAREGA, 

2000, p. 3).  

Esse modelo prediz situações econômicas em razão de processos democráticos 

(SIQUEIRA, 2015). De um lado, ele mostra que políticas adotadas com fins eleitorais 

geram emprego e aumento inicial de renda, o que poderia inicialmente ser interpretado 

pelos trabalhadores como algo positivo. Por outro lado, o modelo mostra que a inflação 

decorrente de uma política anterior, para ser controlada, produziria desemprego e retração 

econômica por causa de políticas contracionistas (NERI; CAREGA, 2000).  

Em termos políticos, o modelo oportunista sugere que os agentes econômicos têm 

pouco controle dos mecanismos políticos, porque é o governo diante o processo 

democrático que se utiliza de políticas econômicas determinando os rumos do mercado 

(SIQUEIRA, 2015). Esse protagonismo imediatista evidencia um conflito político 

quando determinado ator político em posição de governo emula com alguma precisão 

comportamentos econômicos em detrimento de outros atores políticos. Por essa razão se 

diz que a ação dos políticos é oportunista, pois eles se preocupam apenas com se manter 

no poder independente de um objetivo partidário.  

Outro efeito político do modelo diz respeito às implicações institucionais sobre a 

capacidade do Estado no longo termo. Para Nordhaus (1975), a existência de ciclos 

políticos indica que o nível do investimento público tende a ser menor do que o 

necessário. Isso ocorre porque a criação de demandas artificiais durante os processos 

eleitorais faz com que o consumo depois das eleições aumente diminuindo a possibilidade 

de investimento público em razão das políticas de ajustes adotadas para controle 

inflacionário. O Estado, assim, poderia perder o controle de regular adequadamente o 

ambiente econômico. 

Finalmente, é necessário apontar que algumas soluções do modelo para reduzir a 

influência desses ciclos teriam impacto contrário do esperado no sistema político. Duas 

dessas soluções em particular chamam atenção. A primeira é retirar dos políticos a 

decisão sobre a condução da política econômica e atribui-la a pessoas “sem vínculos 

políticos”. A formação de um quadro técnico é necessária para administrar a política 

fiscal, mas pode haver o risco de essa burocracia assumir interesses políticos próprios e 

não públicos. A segunda solução é a criação de um ambiente institucional que dificulte a 

formação desses ciclos, tais como mecanismos de responsabilidade fiscal ou legislações 

restritivas. Tal arcabouço institucional pode dificultar o aparecimento de ciclos políticos 

oportunistas desde que exista instituições de controle efetivas e não resulte em rigidez 
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decisória na alocação dos recursos públicos e na formulação de políticas públicas. Nesse 

sentido, portanto, poderiam essas propostas poderiam acirrar o conflito político e 

inviabilizar adaptações na relação sociedade e Estado. 

 

2. Modelos partidários 

 

 O modelo partidário resulta de um estudo de Douglas A. Hibbs (1977) que 

examina padrões em políticas macroeconômicas do pós-guerra e seus resultados 

associados a governos de esquerda e de direita em democracias capitalistas. O estudo 

supõe que, como os partidos representam um agrupamento de indivíduos que partilham 

teoricamente de mesmos interesses e preferências, é de se esperar que a condução da 

política econômica tenha influência das ideias compartilhadas.  

Hibbs (1977) parte da mesma lógica de Nordhaus (1975). Baseando-se em dados 

de 12 países pertencentes à Europa ocidental e à América do Norte, o que seu estudo 

aponta, no entanto, é que a preocupação com o desemprego ou a inflação tem relação com 

a classe social a que o indivíduo pertence. Os grupos de baixa e média renda seriam mais 

avessos ao desemprego do que a inflação, enquanto grupos de alta renda estariam mais 

preocupados com inflação do que com desemprego. Por conseguinte, os partidos de 

direita representariam os interesses das classes mais abastadas, seus membros possuiriam 

a maior parte do capital financeiro e acumulariam maiores perdas com a elevação da 

inflação. Enquanto isso, os partidos de esquerda seriam formados por indivíduos da classe 

trabalhadora, mais sensíveis ao aumento do desemprego. Como os políticos possuem 

comprometimento partidários distintos, maximizariam objetivos diferentes, implicando 

em viés partidário na escolha de políticas econômicas, o que pode significar ciclos de 

expansão, ou de restrição econômica (SIQUEIRA, 2015). 

Para sustentar seu argumento, Hibbs (1977) fez uma análise de séries históricas 

da taxa de desemprego para os EUA e a Grã-Bretanha. Os resultados sugerem que o nível 

do desemprego reduziu em administrações dos Democratas e pró-trabalhistas e aumentou 

em governos Republicanos e Conservadores nesses países. Sua conclusão geral, assim, é 

que partidos de esquerda priorizam o combate ao desemprego, ampliando a inflação, e os 

partidos de direita escolhem políticas de combate à inflação, aumentando o desemprego. 

Os eleitores conhecendo as diferenças políticas entre os partidos votariam naqueles que 

mais se aproximariam de suas preferências, podendo ser levados pelos políticos ao erro 
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antes de depositarem seus votos em virtude dos resultados dessas duas políticas 

econômicas no curto e médio prazo. 

Hibbs (1977), ao analisar os resultados obtidos por Nordhaus (1975), verifica que 

para um conjunto de países as escolhas dos governantes não possuem apenas um caráter 

oportunista, mas também um viés partidário, levando a um direcionamento para a 

manutenção de um grupo no governo. Além disso, as preferências por determinadas 

políticas econômicas variam de acordo com o partido no poder e que os eleitores levam 

em consideração apenas o comportamento presente e do passado recente do grupo 

governante, agindo de forma retrospectiva. Assim, o modelo oportunista e o partidário 

são complementares, pois adotam o discurso do comportamento eleitoreiro e do viés 

ideológico de um governo sobre políticas econômicas.  

Esses modelos, entretanto, ao permanecem limitados nas suas respostas ou 

suporem que os agentes econômicos são incapazes de aprender com as experiências 

passadas para antecipar o comportamento dos governos ou ainda que partidos políticos 

podem adotar comportamento oportunista aparentemente divergente de suas convicções 

ideológicas em períodos eleitorais, passaram a incorporar a partir dos anos 80 outros 

elementos, tais como expectativas racionais e informação assimétrica, para fornecer 

novos elementos de análise. A partir de então surgiram estudos (ROGOFF; SIBERT, 

1988; ROGOFF, 1990) que argumentam, por exemplo, que os ciclos políticos devem ser 

observados a partir de instrumentos de política fiscal, já que os governos no poder teriam 

mais visibilidade ao reduzir impostos e promover gastos com despesas correntes, do que 

com investimentos, a fim de prover benefícios imediatos para o maior número de pessoas. 

Nesse modelo, denominado de ciclo político orçamentário, tanto o político quanto o 

eleitor são agentes racionais que maximizam a utilidade num contexto de assimetria da 

informação, o que acaba beneficiando o político ou o partido por sinalizar a competência 

do seu governo no uso do orçamento público. 

A discussão sobre a utilização ou não de políticas econômicas com fins eleitorais 

incentivou a criação de leis mais rígidas quanto a utilização das receitas e despesas 

públicas e transparência governamental, permitindo um maior controle social no processo 

democrático. Elas estabelecem restrições para a utilização de políticas pelos governantes 

e vem promovendo alterações significativas no comportamento deles. Se existe alguma 

intenção de reduzir a possibilidade de oportunismo por parte dos governos, é preciso 

observar, por outro lado, que tais instrumentos dificultam a implementação de políticas 

mais alinhadas com as ideologias partidárias, confinando o processo democrático às 
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restrições institucionais, o que pode não ser eficiente para o bem-estar social, seja pela 

percepção equivocada da população dos malefícios do uso da política fiscal, seja pela 

redução da margem de discricionariedade do governo (SIQUEIRA, 2015). 

 

3. Modelo de austeridade 

 

Durante as eleições, espera-se que os políticos usem a política econômica para 

estimular o crescimento, criar empregos e aumentar os salários, especialmente em novas 

democracias, caracterizadas por governos fracos, bancos centrais parcialmente 

autônomos e liberdade de imprensa restrita. No entanto, em alguns casos, o 

comportamento político diverge dessa regra, especialmente quando durante a corrida 

presidencial os governos perseguem políticas de austeridade com aumento de impostos e 

corte de gastos, tal como ocorrido em países da América Latina durante a década de 90. 

Essa mudança nas preferências políticas de incumbentes no poder é explicada por 

Steven Kaplan (2013) a partir da teoria do ciclo político de austeridade. Esse modelo de 

ciclo político surge como consequência do financiamento das despesas públicas com 

recursos do mercado de títulos. No lugar de ampliar a tributação, os países tomam 

empréstimos o que faz reduzir a capacidade orçamentária dos políticos de gastar em suas 

agendas domésticas. Assim, não seria o nível de integração financeira provocado pela 

globalização que reduz a autonomia política, mas a estrutura dos empréstimos aos países 

em desenvolvimento.  

Segundo Kaplan (2013), quando a dívida externa dos governos é composta 

basicamente por empréstimos bancários internacionais, as instituições financeiras têm 

poucos instrumentos para disciplinar tomadores que se desviam de políticas de baixa 

inflação favoráveis aos credores. Por outro lado, quando a composição dívida externa 

resulta de uma emissão global de títulos, essa dispersão dos mercados de títulos globais 

cria uma ameaça real de retirada de capital do país, permitindo que os mercados 

imponham mais demandas de credores por austeridade, o que consequentemente limita 

as opções econômicas dos governos durante o período eleitoral diante um provável 

cenário de crise. 

Nesse sentido, quando os países desenvolvem uma alta dependência dos mercados 

internacionais de dívida, um incumbente enfrenta uma ameaça política imediata e de alto 

risco. As agendas políticas de curto prazo são superadas pelo receio de inadimplência aos 

investidores do mercado financeiro, que exigem que os governos escolham políticas de 
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baixa inflação que maximizem a probabilidade de pagamento da dívida. Caso contrário, 

os investidores ameaçam retirar seu capital e criar um choque financeiro que compromete 

o poder de compra das pessoas, gerando insatisfação popular que leva, por conseguinte, 

ao fracasso do incumbente nas urnas (KAPLAN, 2013).  

Segundo Kaplan (2013), esses riscos são geralmente reais durante os períodos 

eleitorais, quando o capital provou ser mais volátil nos países em desenvolvimento. Isso 

ocorre porque os investidores estão frequentemente preocupados com os efeitos que a 

incerteza política pode gerar na economia. Nos países altamente endividados, os políticos 

se veem obrigados a acalmar o capital estrangeiro pelo apoio de políticas econômicas 

favoráveis ao mercado. Essas declarações oficiais tendem a ganhar credibilidade externa 

e evitam enfraquecer a confiança dos investidores e desencadear uma crise cambial que 

afeta o padrão de vida da população. Não é surpresa que, por causa desses riscos, os 

incumbentes tendem a evitar desvalorizações cambiais no ano eleitoral que desencadeie 

a inflação e questionem sua governabilidade. 

Essas afirmações teóricas marcam um afastamento das teorias do ciclo de 

negócios políticos que afirmam um viés inflacionário em períodos eleitorais. Elas são 

demonstradas empiricamente por Kaplan (2013), por meio de dados de diversos países 

latino-americanos, entre 1961 e 2009. Os resultados mostram que, após os anos 80, as 

economias latino-americanas raramente enfrentaram um ciclo de crescimento econômico 

combinado com alta inflação durante as eleições. Em vez disso, acompanhando os 

choques da dívida no mesmo período, um ciclo de austeridade política tomou o lugar do 

ciclo político dos negócios. Assim, em relação às décadas passadas, os políticos se 

tornaram mais propensos a valorizar a estabilidade de preços, mesmo que tivessem que 

pagar um custo de menos empregos e menos crescimento econômico. E essa prática, 

acabou sendo bem vista pela população como medida para conter períodos de recessão 

econômica em seus países. 

 



Capítulo 2 – Reforma e organização administrativa do Estado 

 

“O que se pensa do papel do Estado depende do modelo econômico e do modelo 

do próprio Estado” (PRZEWORSKI, 2006, p. 39). O mesmo pode ser aplicado à 

organização administrativa do Estado. O tamanho do Estado e a forma de governo 

constitucionalmente definidas e a concepção moderna dos serviços públicos estruturada 

a partir da economia capitalista influenciam como a administração pública funciona.  

A influência do modelo político do Estado recai sobre as funções, as relações 

hierárquicas, a situação jurídica e as formas de atuação e controle dos órgãos e pessoas 

das entidades e órgãos públicos. O formato da administração pública que daí decorre 

permite controlar para então conseguir reunir em um interesse de classe os múltiplos 

interesses especiais e particulares e não apenas ordenar os órgãos, distribuir as funções, 

fixar as competências e capacitar os agentes para a satisfatória prestação dos serviços 

públicos (OFFE, 1984; MEIRELLES, 2016) 

Quanto à influência do modelo econômico, a administração pública organizada de 

forma análoga ao modelo capitalista implica em todo uma estrutura que determina em 

parte o quanto ele arrecada e gasta (OFFE, 1984). Assim, o quão prejudicial ou favorável 

ela pode ser para o crescimento econômico, em especial quando o fator democracia 

configura as relações de poder na sociedade, tal como apresentado no Capítulo 1. 

Nesse sentido, mais do que entender sobre a organização administrativa do 

Estado, importa entender a sua reorganização e os impactos desse processo para as 

relações políticas à luz das finanças públicas. Para tanto, este capítulo parte do debate 

sobre reformas de Estado e, em seguida, é feito um panorama sobre a história das reformas 

brasileiras e goiana, atrelando no que for possível aspectos fiscais. Por fim, é apresentada 

a síntese da pesquisa realizada sobre as reformas administrativas ocorridas no Estado de 

Goiás no período em estudo. 

 

2.1. O debate sobre reforma do Estado 
 

Os estudos políticos sobre reforma do Estado são decorrentes da formação do 

campo da Administração Pública. A criação desse campo tem como marco científico um 

trabalho publicado por Woodrow Wilson22 (1887), intitulado de The Study of 

                                                           
22 Woodrow Wilson foi também o 28° presidente dos EUA (1913-1921). 
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Administration. Esse artigo apresenta aspectos fundamentais para a conceitualização 

weberiana de uma forma racional de administração dos assuntos públicos, o paradigma 

burocrático, cujo requisito teórico e operacional é a separação entre o Governo, 

responsável pela formulação de políticas públicas, e a administração, a quem competia a 

implementação (MATIAS-PEREIRA, 2009).  

Embora o artigo seja voltado para (1) a formação da Ciência de Administração, 

(2) a defesa de sua separação da Ciência Política e (3) de sua aplicabilidade para melhorar 

o Estado, Wilson (1887) aborda as modificações ocorridas no aparelho estatal, partindo 

de exemplos históricos, para justificar seus argumentos. Ele cita a Prússia, onde a 

administração foi organizada por Frederico, o Grande, como um serviço público, a 

França, com suas divisões territoriais simétricas e suas ordenadas graduações 

administrativas, cuja administração remodelada por Napoleão, à revelia dos interesses 

locais, ainda quando este era Imperador, e termina no modelo de Estado inglês e 

americano, cujo exercício de reforma se resumia em controlar o Governo, 

supervisionando-o por meio do Legislativo, e não em promover o progresso da 

organização governamental.  

O que todos os exemplos têm em comum é o Estado como um sistema político e 

uma organização. Assim, os casos prussiano e francês representariam a primeira fase do 

Estado, caracterizada por governantes absolutos e um sistema administrativo 

patrimonialista. A segunda fase, seria o caso inglês e americano, onde as constituições e 

o aparato burocrático foram elaborados para afastar governos absolutos e a administração 

foi negligenciada para priorizar interesses maiores como o de liberdade dos indivíduos e 

o patrimônio. Por último, a terceira fase seria caracterizada pela substituição do poder 

absoluto pelo controle popular (WILSON, 1887).  

Fase após fase um modelo de Administração Pública era superado por outro a 

partir de mudanças no arranjo do sistema político. Essa conclusão parece correta quando 

Wilson afirma que os Estados Unidos haviam chegado na terceira etapa de Estado, mas 

encontrava dificuldades em promover reestruturações administrativas porque era “mais 

difícil para a democracia organizar a administração, do que para a monarquia” (1887, p. 

356). A soberania popular impunha requisitos novos, desafiadores e conflitantes para a 

modificação da estrutura do Estado: a defesa da discricionariedade do administrador na 

escolha dos meios como forma de aumentar sua responsabilidade, o apoio à eliminação 

do anonimato burocrático com vistas a promoção por mérito, a formação de um 

funcionalismo civil bastante culto e autossuficiente e a crítica à desconfiança ilimitada 
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nos administradores e nas instituições públicas que trazem instabilidade ao sistema. Lidar 

com eles só foi possível a partir do momento em que Wilson assumiu que “o campo da 

Administração é um campo de atividades apolíticas” e mesmo que a política determine 

as tarefas para a administração, sobretudo, por meio da adoção do princípio hierárquico 

nas organizações e da lealdade impessoal dos funcionários à estrutura de comando 

superior por meio do mérito, as questões administrativas deveriam ser tratadas por 

princípios e métodos científicos (1887, p. 358).  

Esse arranjo aparentemente simples tratou das complicadas relações entre 

democracia e administração pública ao separar essa das pressões políticas daquela. Ele 

também ajudou a formatar um modelo de serviço público para os Estados Unidos que, 

quando implementado durante o período conhecido como Progressive Era23, foi capaz de 

combater a corrupção na máquina administrativa americana do início do século XX, cujos 

principais corruptores era as máquinas políticas e sindicais, ao passo que trazia eficiência 

para o aparato estatal para lidar com os problemas causados pela industrialização, 

urbanização e imigração (MATIAS-PEREIRA, 2009). A conclusão, assim, é que a 

proposta das modificações na organização administrativa é na essência político, ainda que 

haja uma tentativa de afastar as reformas de Estado desse campo. 

O estudo científico das políticas de reforma é uma tradição no campo das políticas 

públicas e assume diferentes formas, métodos e propósitos (REZENDE, 2004). O 

problema é que a temática sobre formatos político-institucionais, mesmo não sendo nova, 

ainda não conseguiu uma base empírica e teórica consolidada, capaz de fornecer um 

referencial analítico adequado para os reformadores do Estado (SOUZA; CARVALHO, 

1999; SECCHI, 2009). Além disso, embora a ideia de reforma do Estado tenha surgido 

em todo o mundo e, ao que tudo indica, há muito tempo, muito pouco se sabe sobre suas 

causas (KETTL, 2006). Por esta razão, diz-se que os esforços de reorganização 

administrativa ocorrem a partir de argumentos retóricos, isto é, a defesa de um modelo 

ou de outro se alteraria com o tempo e a situação e viria sempre acompanhada de novos 

exemplos e situações que favoreceria a argumentação em prol de um novo modelo 

administrativo do Estado (SOUZA; CARVALHO, 1999).   

                                                           
23 Foi um período da história dos Estados Unidos de ampla reforma política e ativismo social entre as 
décadas de 1890 e 1920, iniciado a partir de um movimento social e político que acreditava que os 
problemas sociais enfrenados seriam melhor solucionados pela educação, segurança e trabalho. 
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Mesmo havendo o reconhecimento dessas características no debate sobre reforma 

do Estado, o que parece certo nessa fluidez empírica e teórica é a intenção dos 

formuladores dessas políticas na melhoria da administração, mesmo frente aos dilemas 

políticos24 relacionados à formulação e implantação de modelo de Estado. A objeção que 

se faz é que essa ideia de que a estrutura administrativa existente já não atende mais às 

necessidades dos Governos não deixa claro o suficiente, no entanto, qual o papel 

desempenhado pelo aspecto econômico na formulação das políticas de reforma. Ele não 

é um indicador menor nesse contexto.  

As reformas de Estado sofrem pressão tanto do modelo econômico, quanto do 

sistema político. Isso é característico da própria divisão que se faz das formas de atuação 

da administração pública ao longo da história. Primeiro surge a administração 

patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o 

privado eram confundidos e o Estado era entendido como propriedade do rei. Em seguida, 

ela cede lugar à administração pública burocrática, como alternativa muito superior 

àquela, na medida em que controlava o poder administrativo, atendendo, num primeiro 

momento, ao modelo de Estado liberal, cuja função era garantir a propriedade e os 

contratos, e, num segundo momento, ao modelo de Estado do século XX, um grande 

Estado social e econômico, responsável por um número crescente de serviços sociais (a 

educação, a saúde, a cultura, a previdência e a assistência social) e de papéis econômicos 

(regulação do sistema econômico, estabilidade da moeda e do sistema financeiro, 

provisão de serviços públicos e de infraestrutura). Por fim, surge num determinado 

momento, entre a passagem do Estado liberal para o Estado social e econômico, a 

administração pública gerencial, baseada na influência do setor empresarial na 

Administração Pública e na necessidade de eficiência e nas ideias de descentralização e 

de flexibilização administrativa diante da crise da burocracia (BRESSER-PEREIRA, 

1996; BRESSER-PEREIRA, 1998).  

Fica igualmente evidente que as reformas estão relacionadas geralmente a 

processos políticos específicos de cada Estado, bem como à constatação de que o Estado 

está em “crise” ou incompleto. A onda de reformas em países tão distintos dá respostas 

mais ou menos diferentes ao aparato estatal ao longo da história e do globo. Nesse sentido, 

deve-se entender, por exemplo, a reforma burocrática como uma política bastante 

                                                           
24 Um é justamente fazer a Administração custar menos, sem prejudicar a longo prazo o desempenho do 
Estado. O outro é saber o que fazer com o que sobrou do Estado após para que ele funcione e desempenho 
o papel inicialmente pensado (KETTL, 2006). 
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difundida desde o século XVI nas administrações públicas, nas organizações religiosas e 

militares, especialmente na Europa, que se globalizou no século XX em organizações 

públicas, privadas e do terceiro setor das mais diferentes formas para tratar da eficiência 

no processo de alocação dos recursos (SECCHI, 2009).  

O mesmo vale para reforma gerencial baseada na Nova Gestão Pública ou no 

Gerencialismo25, cujas bases foram lançadas por Woodrow Wilson, quando este 

introduziu diversos aspectos de accountability democrática ao buscar uma administração 

pública mais eficiente e baseada na relação entre político e eleitores (MATIAS-

PEREIRA, 2009). Ela foi um movimento delimitado em espaço e tempo, como um 

processo de mudança nas administrações públicas do norte da Europa, do Canadá, e na 

Oceania nos anos 1980 e 90, fundamentado na teoria econômica: “o Estado, por ser 

monopolista, é inerentemente ineficiente; tende a crescer e a ‘inchar’; e por isso tem mau 

desempenho”, portanto, “só a livre concorrência é capaz de corrigir esses vícios” 

(KETTL, 2006, p. 83).  

A ideia de “crise” do Estado significa que os seus pressupostos, suas estruturas e 

instituições estão em conflito, esgotamento e transformação, por um lado, com o sentido 

do desenvolvimento da economia capitalista, e, por outro, com o processo de 

democratização das relações sociais e políticas (COSTA, 1998). Pode estar associada, de 

um lado, ao caráter cíclico da intervenção estatal, e de outro, ao processo redução da 

autonomia das políticas econômicas e sociais dos estados nacionais (BRESSER-

PEREIRA, 1998). Essa concepção é, na verdade, desde pelo menos o segundo pós-guerra, 

constitutiva do próprio conceito de Estado moderno. As estruturas estatais que emergiram 

do conturbado período de guerras mundiais (1918 a 1945) são, em grande medida, 

aglomerações heterogêneas de sistemas jurídicos, instituições políticas e organizações 

administrativas.  

 

Essas estruturas jurídicas, políticas e administrativas não resultaram de uma 
concepção abstrata e coerente de Estado, mas de respostas mais ou menos 
conjunturais – mais ou menos coerentes – desses Estados às “crises de gestão” 
de sociedades complexas e dinâmicas. A experiência de “crise permanente”, 
típica do pós-guerra, apenas tornou evidente que os Estados são muito mais 
frágeis e heterogêneos do que faziam crer as concepções teóricas de matriz 
funciona-estruturalista ou marxista (COSTA, 1998, p. 10). 
 

                                                           
25 Essa perspectiva apresenta semelhanças com o “cameralismo”, escola de pensamento administrativo 
surgida na Alemanha no século XVIII, tais como: a visão de que a redução de gastos é a maior das virtudes 
administrativas, a preferência para evitar a gestão direto do Estado, a visão de que a execução pode e deve 
ser separada da formulação de políticas (SOUZA; CARVALHO, 1999). 
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Dentro desse contexto, o reconhecimento do papel estratégico do Estado para o 

desenvolvimento econômico e social e para a permanência do mercado reforça a 

consciência de que a “construção” de Estados e, mais ainda, de que consolidação de 

estruturas estatais minimamente capazes de sustentar um processo de desenvolvimento 

capitalista são empreendimentos políticos de alta complexidade e risco de insucesso em 

razão do caráter incompleto e frágil desses Estados. Em resumo, a preocupação não é 

somente a crise do modelo estatal burocrático ou social e econômico, mas, também, o 

caráter incompleto e frágil desses Estados (COSTA, 1998). 

Colocadas, portanto, como um paradigma único as propostas de reforma do 

Estado são apresentadas como se fossem objeto puramente isento e científico. Elas se 

baseiam em premissas ideológicas que elevam a importância da gestão, na medida em 

que despolitizam o processo. No entanto, as peculiaridades de cada aparato estatal 

mostram que as reformas devem ser estudadas a partir de três dimensões: a história 

política, os contextos políticos, sociais e econômicos e as estratégias propostas para a 

administração pública se modificar (SPINK, 2006). A angústia dessa tarefa é se limitar 

ao entendimento de que a reforma do Estado é resultado da ação governamental e que 

compete à Ciência Política fazer a crítica sobre a execução dos planos de reforma.  

 

2.2. Reformas administrativas brasileiras 
 

As reformas no Brasil após a redemocratização do país ocorreram a partir de um 

diagnóstico de crise do Estado. Teria sido ele o responsável pela crise econômica quando 

perdeu a capacidade de coordenar o sistema econômico, pela crise de legitimidade política 

com a derrocada do regime militar e pela adaptação ao regime democrático, pela crise da 

administração pública que não conseguiu vencer o patrimonialismo. Crise, aliás, foi um 

dos principais legados assumidos na agenda de políticas públicas da nova democracia 

brasileira em 1988. 

No Brasil essa percepção da natureza da crise e, em seguida, da necessidade de 

reformar o Estado ocorreu de forma acidentada e contraditória, em meio ao desenrolar da 

própria crise (BRESSER-PEREIRA, 1996). Foi necessário rever o padrão de intervenção 

do setor público e, mais amplamente, o modelo de desenvolvimento nacional, já que a 

substituição de importação levou a excessivos gastos com o Estado brasileiro e, por 

conseguinte, à dívida pública (REZENDE, 2004). 
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É preciso observar, no entanto, o próprio padrão a ser mudado como resultado da 

implantação de um modelo de Estado baseado na racionalização da burocracia. O 

primeiro passo para a implantação de uma administração pública burocrática foi dado por 

Getúlio Vargas nos anos de 1930. Os princípios da administração burocrática clássica 

foram introduzidos no país através da criação, em 1936, Conselho Federal do Serviço 

Público Civil, transforado em 1938 em DASP - Departamento Administrativo do Serviço 

Público (BRESSER-PEREIRA, 1996; REZENDE, 2004). Apesar de neles conter a ideia 

seminal de deveria haver certa descentralização na administração, característica própria 

do modelo de administração pública gerencial, esse modelo surge em contraposição ao 

modelo de Estado oligárquico da República Velha e como solução para a Grande 

Depressão de 1929 e para os processos de industrialização brasileiro, até então atrasado, 

e de democratização do país (MATIAS-PEREIRA, 2009).  

O esforço empreendido para implantar a burocracia no aparelho estatal brasileiro 

teve certo sucesso em preparar o país para a implantação de um modelo de Estado social 

e econômico voltado ao desenvolvimento e ao protecionismo (BRESSER-PEREIRA, 

1998). Contudo, a democracia vivida no Brasil durante esse período é interrompida em 

1964 com o golpe de Estado comandado pelas forças armadas. O aumento da tutela do 

Estado nas questões civis, por meio de estruturas administrativas profundamente 

centralizadas e hierárquicas na gestão social, tinha por objetivo sustentar o modelo de 

desenvolvimento capitalista adotado no país (MATIAS-PEREIRA, 2009). E, apesar do 

que possa parecer, a estrutura de Estado idealizada pelos militares visava romper com a 

rigidez burocrática outrora implantada.  

Iniciada pelo governo militar, a reforma administrativa de 1967 visava introduzir 

ganhos de eficiência e racionalidade que alinhassem a burocracia ao novo padrão de 

intervenção pública na economia para ampliar as funções econômicas e sociais do Estado, 

por meio de grandes projetos nacionais de desenvolvimento, tais como o fomento aos 

setores de mineração, transportes e telecomunicação, a construção de Hidroelétricas, a 

modernização da agropecuária. Como proposta política, o modelo militar visava retirar o 

usuário do serviço público da condição de súdito para transformá-lo em cidadão 

(BRESSER-PEREIRA, 1996).  

Realizada por meio de Decreto-Lei n. º 200/1967, ela teve como propósito 

aumentar o dinamismo operacional por meio de descentralização, isto é, a transferência 

de atividades de Estado para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista (MATIAS-PEREIRA, 2009). Com isso, ocorreu a proliferação de 
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empresas estatais (Embraer, Correios, SERPRO, Telebrás, Embrapa, Infraero, Codevasf 

e Dataprev, entre outras) voltadas para a produção de bens e serviços e de outras 

organizações que aumentaram o tamanho da burocracia e dos gastos públicos, ao passo 

que separavam as instâncias de formulação e implementação de políticas públicas, ou 

seja, descentralizava para tentar ganhar eficiência.  

A peculiaridade desse modelo de administração pública era que as instâncias de 

controle não foram efetivadas e no processo de expansão os órgãos centrais perderam a 

capacidade de supervisionar as atividades dos órgãos executores. “Esse modelo não foi 

capaz de provocar alterações significativas na administração burocrática central” 

(MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 93). Pelo contrário, o núcleo estratégico do Estado foi 

enfraquecido indevidamente quando o regime militar preferiu contratar os escalões 

superiores da administração através das empresas estatais ao invés de formar 

administradores públicos de alto nível (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Ao final dos anos 70, a administração pública federal era complexa, fragmentada 

e descoordenada na condução de políticas públicas. A estrutura burocrática se mostrou 

incapaz de gerir o déficit público e de perceber os efeitos das crises econômicas mundiais. 

Nos anos de 1980, 

 

tal padrão de intervenção tinha dados sinal de exaustão e rever o papel do 
Estado na economia era de fundamental importância. A estratégia de 
crescimento do setor público sem maiores vinculações com a performance 
havia produzido um desequilíbrio fiscal sem precedentes e, ao mesmo tempo, 
um Estado fragmentado que não conseguia articular as demandas sociais às 
suas políticas públicas (REZENDE, 2004, p. 62). 
 

Apesar de ser questão central na agenda política, não se verificou uma estratégia 

clara de reforma dos padrões de relacionamento entre política e administração no período 

de redemocratização. Isso não quer dizer que mudanças no aparelho estatal tenham sido 

ignoradas. Elas ocorreram com o intuito de resgatar os anos dourados da democracia e do 

desenvolvimento brasileiro antes do regime militar (BRESSER-PEREIRA, 1996). Esse 

retrocesso na modernização da administração pública brasileira teve duas explicações 

(MATIAS-PEREIRA, 2009). A primeira foi que a redução de custos significava ir contra 

interesses do próprio governo, pois diminuía despesas com programas governamentais e 

com pessoal. A outra razão foi que inexistia informação e dados sistematizados sobre a 

administração para compreender a dinâmica estatal (REZENDE, 2004).  
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Somente após o período de hiperinflação, em 1990, que a sociedade brasileira 

percebeu os impactos das crises institucional, fiscal e econômica no país. Foi nesse 

momento que a ideia de reconstruir o Estado foi ganhando corpo na agenda política 

brasileira. A retórica subjacente a essa reforma do Estado reduziu, no entanto, a crise ao 

problema do déficit e ao tamanho dele. Assim, a ideia que permeou a reforma foi 

prioritariamente a diminuição do Estado e o engajamento dos governos com certos 

padrões de austeridade para o controle fiscal. 

Se os resultados fiscais determinam as mudanças no aparato estatal, podemos 

dividir os 20 anos das reformas de Estado no Brasil, contados após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, em quatro períodos mais ou menos definidos. Eles 

correspondem aos governos Collor/Itamar Franco (1990 a 1994); aos dois governos de 

Fernando Henrique Cardoso (1995 a 1998 e 1999 a 2002) e ao governo Lula até 2008 

(GIAMBIAGI, 2008). No entanto, o impacto das políticas fiscais desses períodos para as 

reformas de Estado dos entes subnacionais fica restrito aos três primeiros períodos, uma 

vez que eles alteram as relações políticas da União para os entes subnacionais. 

O primeiro período, definido como uma melhora artificial dos resultados fiscais 

por causa da inflação, pode ser caracterizado como uma tentativa de recuperar a 

capacidade do Estado brasileiro de promover desenvolvimento por meio de instrumentos 

espúrios. A reorganização do Estado na administração de Collor buscava diminuir o 

tamanho do setor e dos gastos públicos e para tanto abriu e desregulamentou mercados 

para inserir a economia no mercado internacional, demitiu funcionários públicos e alterou 

a relação de emprego desses com o Estado. Este plano, no seu conjunto, constituiu-se 

numa reforma monetária, um ajuste fiscal e uma política de renda associada a medidas de 

liberalização do comércio exterior e uma nova política cambial (FILGUEIRA, 2000).  

Mudanças legislativas foram realizadas para implementar a reformulação do 

Estado, mas, apesar do alvoroço em relação aos serviços públicos, o plano teve resultados 

tímidos. Os mecanismos de controle que conectavam a formulação e a implementação 

das políticas públicas permaneceram inalterados. Isso ficou visível quando em 1991 o 

governo submeteu ao Congresso Nacional emenda à constituição que tinha por objetivo 

alterar os dispositivos sobe a questão da estabilidade dos servidores públicos e um ano 

depois a retirou da pauta de votação. Essa atitude foi considerada como o fracasso da 

inciativa de uma reforma administrativa mais robusta (REZENDE, 2004).  

Com o impeachment do presidente Collor, parte das propostas de mudanças 

institucionais foi esquecida e o que sobressaiu foi a implantação do Plano Real em 1994 
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durante o governo de Itamar Franco. O Plano contribuiu para ampliar a transparência das 

contas públicas e evidenciar o endividamento público e o peso da taxa de juros. Foi a 

partir de então, durante os anos de primeiro governo de Cardoso, que dados de resultado 

primário e da dívida líquida do setor público evidenciaram o comprometimento do 

orçamento federal, mesmo com a retórica de austeridade do governo na época 

(GIAMBIAGI, 2008). 

O governo nesse segundo período conseguiu, a partir dos dados de déficit fiscal,  

retomar políticas de reforma com a implantação do Ministério de Administração e 

Reforma do Estado (MARE) em 1995 e o lançamento do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado. Esse Ministério foi criado para a condução da reforma 

administrativa, abarcando desde a sua formulação até a implementação da política. Seu 

surgimento tinha a finalidade de melhorar a entrega de políticas à população por meio de 

uma melhora na performance da burocracia federal. Ao mesmo tempo, criava 

mecanismos institucionais para oferecer sustentabilidade ao Plano Real implantado em 

1994 e, assim, garantir a confiança do mercado. 

A reforma gerencial, como ficou conhecida tal política, trazia a necessidade de 

transformar as estruturas burocráticas através de um novo mecanismo de controle entre o 

governo federal e as organizações voltadas para a eficiência. Ela foi inspirada nas 

transformações organizacionais ocorridas no setor privado, as quais tiveram alteradas a 

forma burocrático-piramidal de administração, flexibilizando a gestão ao dar maior 

autonomia de decisão aos gerentes. Sua inserção adotou uma estratégia diferente da 

assumida pelas reformas até então, a começar pela aprendizagem adquiridas diante os 

erros cometidos, chegando nos objetivos diferentes das reformas até então implantadas 

(CLAD, 1999). Assim, no Brasil, ela foi concebida para operar simultaneamente em duas 

frentes: primeiro, deveria lidar com o problema da crise fiscal do Estado, ou seja, com a 

incapacidade de gerenciamento fiscal; e, em segundo e talvez mais importante, com a 

mudança institucional, cuja matriz organizacional era considerada a causa do 

desequilíbrio fiscal (REZENDE, 2004).  

Na primeira frente, o ajuste fiscal resumiu-se à exoneração de funcionários por 

excesso de quadros, à definição clara de teto remuneratório para os servidores e à 

modificação do sistema de aposentadorias, no sentido de aumentar o tempo de serviço 

exigido e estabelecer a idade mínima para aposentadoria, o tempo mínimo de exercício 

no serviço público e o valor da aposentadoria proporcional à contribuição (GIAMBIAGI, 

2008). Já na segunda frente, em primeiro lugar, foram propostas alterações estruturais 
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para reduzir a influência da cultura burocrática tradicional e aumentar a eficiência do 

estado e, assim, alterar a lógica de articulação entre a formulação e a implementação de 

políticas públicas. E, em segundo lugar, a mudança institucional deveria compreender 

alterações nas regras do jogo relativas à organização e funcionamento da administração 

pública no Brasil, orientando-as para resultados. Tanto na primeira, quanto na segunda 

frente, foram concebidas as funções do Estado em quatro setores de intervenção: o núcleo 

estratégico, as funções exclusivas, os serviços não-exclusivos e a produção de bens e 

serviços para o mercado (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

No aspecto da mudança institucional, essa nova matriz “trazia à tona a necessidade 

de transferir maior autonomia e maior accountability para as funções responsáveis pela 

implementação de políticas” (REZENDE, 2004, p. 30). A correção dos rumos desenhada 

pelo MARE trazia um novo modelo de delegação e de controle regulado pela eficiência 

e baseado em contratos de gestão para estabelecer uma conexão adequada entre 

ministérios e agências descentralizadas. No fundo, a proposta era tentar introduzir uma 

melhor forma de organizar a descentralização do Estado brasileiro para privilegiar a 

implementação de políticas públicas orientadas para a obtenção de resultados. Tal esforço 

denota uma tentativa de subordinação dos mecanismos políticos aos aspectos técnicos, 

como se aqueles fossem um empecilho para a eficiência do aparelho estatal. 

Para a implementação da reforma, o plano propôs, além da cooperação de atores 

estratégicos, em especial o Ministério da Fazenda e o do Planejamento e Orçamento 

enquanto agências controladoras, a criação de duas importantes instâncias: a Câmara e o 

Conselho da Reforma do Estado. A primeira seria coordenada pelo chefe da Casa Civil 

da Presidência da República e foi desenhada para envolver os Ministérios na redução dos 

conflitos inerentes ao processo de reforma. Por sua vez, o Conselho da Reforma 

desempenharia um papel consultivo, tendo por objetivo principal ser o espaço coletivo 

para o debate e produção de propostas de políticas a serem levadas à Câmara da Reforma 

do Estado. Ocorre que as duas instituições não foram fortalecidas durante a reforma por 

causa de conflitos internos nas instâncias controladoras do processo no Estado 

(REZENDE, 2004). 

Quanto ao aspecto de ajuste fiscal, o MARE promoveu ainda uma política 

agressiva de controle interno no sentido de redução de custos. Ela foi possível pois o 

Ministério tinha autoridade para controlar os mecanismos que contribuíam para o 

crescimento dos gastos e porque o padrão conflitivo de cooperação do MARE com as 

agências controladoras impôs um processo de fiscalização rigoroso das despesas. 
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“Embora o ajuste fiscal não fosse prioridade central da reforma nos seus estágios de 

formulação, acabou se tornando, considerando os interesses das agências controladoras” 

(REZENDE, 2004, p. 85).  

Tal posição foi facilitada porque o MARE dependia do apoio técnico das agências 

controladoras para implementar suas políticas, tanto que diversos gestores públicos 

migraram dessas agências para o Ministério. Os técnicos dos órgãos de planejamento e 

orçamento e de fazenda entendiam que a agenda da redução de gastos era mais importante 

do que a mudança institucional, pois para eles “a descentralização proposta pelo MARE 

era antagônica à questão da performance” (REZENDE, 2004, p. 70). Para eles, a 

necessidade de reduzir os custos com o governo estava associada à sustentabilidade do 

Plano Real. Por essa razão, no final das contas, a proposta do ajuste fiscal foi 

preponderante para que algumas mudanças institucionais tivessem ocorrido. 

No curto prazo o país teve resultados significativos. Tanto os instrumentos de 

mudança institucional, quanto as práticas de diminuição dos custos, levaram inicialmente 

o MARE ao êxito no processo de implantação da política de reforma administrativa.  

 

Ao final de quatro anos trabalhando energicamente no ajuste fiscal, o MARE 
atingiu resultados impressionantes e inéditos. Conseguiu reverter e controlar 
uma tendência de expansão acelerada dos gastos públicos, verificada desde os 
anos 1980. Dados oficiais confirmam o êxito das políticas de ajuste fiscal no 
período de existência do MARE. Por exemplo, quanto à relação entre despesa 
de pessoal e a receita corrente líquida (%) e o número de funcionários públicos. 
Enquanto o primeiro indicador passou do patamar de 56,2 para 39,7%, o 
segundo caiu de 1.140.711 para 809.585 funcionários (REZENDE, 2004, p. 
82).  

 

No entanto, pelo menos dois fatores prejudicaram a implantação da reforma 

gerencial a médio e longo prazos. No lado das mudanças institucionais, um desses fatores 

é o conflito interno entre os objetivos da reforma e os atores envolvidos sobretudo com a 

ausência da Câmara da Reforma. Apesar dos dados de curto prazo da reforma 

administrativa, as contas do governo central apontavam o crescimento do gasto primário 

total, assim como de todas as categorias de gastos isoladamente consideradas, muito 

acima do crescimento da economia (GIAMBIAGI, 2008). Nesse cenário, provavelmente, 

a preocupação dos técnicos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento estava voltada 

para a contenção desses gastos, o que levou ao isolamento do MARE por não mais ter a 

cooperação desses Ministérios diante um problema maior. Sem a autoridade total para 

implementar a política, os resultados da mudança institucional foram menos percebidos 
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do que os do ajuste fiscal. A prevalência desse gerou a erosão progressiva do Ministério 

e sua consequente extinção ao final do governo de Cardoso (REZENDE, 2004). 

No lado do ajuste fiscal, o outro fator foi a relação conflituosa entre a implantação 

do plano Real e a questão federativa. Ela favoreceu a crise financeira dos estados e teve 

vários impactos nas finanças públicas estaduais e nacionais. Com o controle da inflação, 

os governos estaduais deixaram de contar com mecanismos financeiros que permitiam a 

elevação artificial dos recursos e redução também artificial das despesas. A elevação das 

taxas de juros para o controle macroeconômico aumentou sobremaneira a dívida dos 

estados ao inviabilizar os Bancos estaduais, que nos anos 80 haviam se convertido em 

verdadeiras Casas da Moeda sem controle federal. A adoção de medidas tributárias 

centralizadoras, como a criação de contribuições sociais que não entram na partilha 

constitucional dos recursos arrecadados, aumentou o caixa do Tesouro Nacional, 

enquanto aos estados só lhes era permitido aumentar ou diminuir alíquotas de tributos de 

suas competências (GIAMBIAGI, 2008).  

O que chama atenção em todo o empreendimento de reforma administrativa, a 

partir de 1995, é que as políticas foram resultado de um evento anterior, em que as 

mudanças atingiram os instrumentos políticos como resposta à insatisfação a eventos 

ocorridos após as alterações econômicas introduzidas em 1991 e à evidenciação de 

performance dos gastos públicos e da economia brasileira. O uso da retórica da 

austeridade fiscal para melhorar os serviços públicos e adequar o Estado ao momento 

histórico vivido pelo país foi bem aceito e legitimado pela população. É premente, 

também, a participação dos técnicos, em vez dos políticos, em cada instância, ficando 

isso mais visível nos choques entre as agências controladoras e o MARE e na extinção 

desse.  

Além disso, é preciso salientar que mesmo com todas as mudanças ocorridas, os 

objetivos políticos de ajuste fiscal permanecem inalterados, ou seja, embora se buscasse 

a melhoria da performance do Estado face à crise fiscal herdada do regime militar, 

prevaleceram as mudanças para atender a situação fiscal do país, no sentido de manter a 

estabilidade do Plano Real, sem que isso viesse acompanhado de uma mudança 

qualitativa da cultura gerencial e dos gastos percebidos no hiato entre órgãos e agências.  

Nesse quadro de constrangimentos fiscais e de tensões federativas, a reforma não 

teve continuidade e o MARE deixou de ser um Ministério em 1999. A política de reforma 

administrativa sofreu uma considerável mudança e perdeu muito de sua centralidade na 

agenda nacional, mesmo com a reeleição de Cardoso. O Brasil entrou num período de 
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políticas de gestão fiscal responsável com a aprovação da Lei Complementar n. º 101, de 

04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A LRF inaugurou o terceiro período da política fiscal e das reformas de Estado no 

Brasil e coincide com o segundo governo de Cardoso (GIAMBIAGI, 2008). O Congresso 

brasileiro adotou medidas para reduzir as possibilidades de endividamento público. 

Foram estabelecidas regras fiscais que perduram até hoje. A gestão fiscal virou sinônimo 

de garantia dos direitos sociais e uma forma de incentivar o crescimento econômico e 

superar crises fiscais e não como um processo da doutrina de austeridade fiscal 

(REZENDE, 2004). Afinal, a implantação de medidas fiscais restritivas fora percebida 

como a possibilidade mais acertada de retomar o investimento estatal, que, sob a ótica 

keynesiana, teria a capacidade de dar suporte à economia e gerar efeitos positivos nos 

investimentos privados, trazendo retornos a longo prazo na arrecadação tributária do 

Estado e estabelecendo aí um ciclo de crescimento.  

Mesmo após o ajuste nas contas públicas em 1999 e a menor despesa com juros 

reais e diminuição do endividamento, a dívida pública, no entanto, persistiu. Alguns 

fatores contribuíram para isso. No final da década de 1990, para aprovação da LRF, os 

governos subnacionais renegociaram as dívidas estaduais e municipais com o governo 

central. Esses acordos implicaram na federalização das dívidas e os estados se tornaram 

devedores da União por aproximadamente 30 anos. Além disso, houve aumento das 

transferências intergovernamentais a partir de então, como medida de compensação das 

perdas dos Estados (GIAMBIAGI, 2008).  

Essa situação mostra que os governos estaduais são parte fundamental da 

organização política do Brasil e, portanto, a reforma administrativa e o ajuste fiscal 

desenhados na União pelos atores políticos nacionais negligenciaram os efeitos 

econômicos e políticos a longo prazo para o Estado brasileiro da adesão dos entes 

nacionais. Os estados somente entraram em cena para auxiliar tais atores quando houve a 

necessidade de renegociar dívidas. Quando o fizeram, se viram obrigados a lançar 

programas de desestatização tais como: concessão pública, terceirização, venda de ativos 

e privatização de patrimônios estaduais (ABRÚCIO, [1998]; LOUREIRO, 2001). 

Ocorre que, depois de relativa melhora de seus indicadores fiscais, com essas 

medidas de austeridade imposta pelo governo federal, com base nos contratos das dívidas 

renegociadas, os estados passaram a enfrentar novamente os mesmos problemas e, cada 
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vez mais, a estabilidade política nacional ficou ameaçada. Foram feitas novas concessões 

e outras disfunções nas contas públicas da União começaram a surgir, contribuindo para 

o déficit público global (LOUREIRO, 2001). Elas tinham a finalidade de evitar problemas 

com os governadores e, por conseguinte, gerar riscos de governabilidade (GIAMBIAGI, 

2008). 

Nesse cenário, as propostas de mudança institucional foram praticamente 

abandonadas. A implantação das políticas de reforma administrativa alterou as 

configurações do Estado à luz da experiência e dos problemas enfrentados pela baixa 

performance da administração pública brasileira no aspecto fiscal. No entanto, as medidas 

adotadas tiveram impactos políticos que aprofundaram a crise do Estado. Muitos dos 

problemas de performance no aparato burocrático permaneceram intactos, embora o país 

experimentara uma melhoria dos indicadores fiscais, o que ocorreu até há pouco tempo.  

Apesar dos instrumentos políticos continuarem os mesmos desde a implantação 

do Plano Real e da LRF, as medidas adotadas durante episódios de desequilíbrio fiscal no 

período mostram que as regras e as instituições por si só podem não ser suficientes para 

atingir resultados fiscais (GIAMBIAGI, 2008). É preciso que o conjunto das forças 

políticas dominantes no país atuem na mesma direção, incluindo os mais diversos atores 

do sistema político brasileiro. Para que aconteça isso, é necessário, portanto, entender 

como funciona as reformas dos entes subnacionais. 

 

2.3. Reformas administrativas goianas 
 

A reforma do Estado não é prerrogativa apenas de um governo central. Ela é 

adotada em parte por alguns governos subnacionais na mesma perspectiva de 

melhoramento da ação pública.  

Em Goiás, a primeira reforma administrativa através de um planejamento teve sua 

implantação em razão das disposições da Lei nº 3.999, de 14 de novembro de 1961, o que 

se consagrou como Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, ou “Plano 

Mauro Borges” em homenagem ao então Governador do estado. Ela foi um marco da 

reforma administrativa do Poder Executivo no estado de Goiás (GOIÁS, 2005).  

Esse plano surge no contexto do desenvolvimentismo brasileiro durante o governo 

de Juscelino Kubitschek e estava direcionado ao fortalecimento da organização 

administrativa, da expansão dos serviços, com mapeamento das necessidade e ação 

orquestrada em todas as áreas do estado (FAVARO, 2010). O objetivo desse 
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direcionamento não se reduzia à atualização econômica do estado ao modelo nacional, 

mas também ao receio da classe produtora goiana com o possível deslocamento de capital 

e mão de obra de Goiás para a área do Distrito Federal. Afinal, a construção de Brasília 

poderia provocar um atraso no processo de desenvolvimento de Goiás (VIEIRA, 2012). 

No lado político, o plano indicava falhas na forma tradicional de governar e 

propunha como solução o fortalecimento do papel do gestor e a modernização pela 

racionalidade burocrática para assegurar eficiência nas ações do Executivo em favor do 

desenvolvimento econômico goiano. A reorganização administrativa que daí decorreu 

trouxe uma mudança na estrutura de Goiás no sentido de centralização das atividades 

diretas e indiretas do Estado nas mãos do próprio governador. Além disso, o sistema 

administrativo então concebido, apesar de intervencionista, possuía flexibilidade 

necessária para atender as necessidades do plano, já que alterações legislativas para 

alterar, criar ou extinguir órgãos foram utilizadas ao longo do tempo para atender as 

necessidades que surgissem (SILVA, 2003; FAVARO, 2010).  

Importante notar que esse modelo de Estado ao assumir funções e 

responsabilidades econômicas amplia a arrecadação tributária para financiar seu papel. 

No entanto, havia na época uma grande evasão fiscal. O problema da sonegação de 

impostos não era de natureza técnica ou administrativa, mas resultado da pressão política 

e representou um entrave à implantação do Plano. Não obstante, houve um incremento 

na despesa. O déficit do Tesouro Estadual registrou extraordinária expansão motivada 

pelo aumento das despesas administrativas e da política de descentralização. Os déficits 

recorrentes acabaram sendo financiados com títulos da União, elevando ainda mais a 

dívida do estado (ALMEIDA, 1964). 

Entre os anos de 1960 e 1970, após o Plano MB, houve uma significativa 

modernização econômica. O modelo, conduzido pelo Estado segundo a visão 

desenvolvimentista, ultrapassou o período do regime militar e chegou aos anos de 1980 

com uma sociedade mais urbana e com atividade econômica diversificada. As 

modificações na estrutura do estado de Goiás nesse período acompanharam a reforma 

iniciada em 1967. Houve um incremento no número de órgão de administração indireta, 

principalmente voltados para a intervenção econômica, tais como Banco do Estado de 

Goiás S/A, Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO, Banco de 

Desenvolvimento do Estado de Goiás - BD-GO, Metais de Goiás S/A – METAGO, 

Centrais Elétricas de Goiás S/A – CELG (GOIÁS, 2005).  
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As mudanças sociais provocadas pela reestruturação econômica exigiram também 

um modelo de Estado capaz de ampliar a oferta de bens sociais por meio das políticas 

públicas. Houve ainda a intensificação dos mecanismos de participação política dos 

diferentes segmentos sociais com a emergência de movimento sociais urbanos e rurais, 

próprias do período de redemocratização do país (SILVA, 2003). Assim, em 1987, o 

Governo estadual procurou dar nova configuração à organização administrativa do Poder 

Executivo, através de uma ampla reforma. O objetivo era atualizar a administração 

pública, dotando-a de uma estrutura condizente com o processo democrático e 

devolvendo ao Estado a credibilidade, a eficiência e a eficácia (GOIÁS, 2005). 

O que se percebe após esse período, no entanto, é que as reformas administrativas 

realizadas seguem um padrão incremental, relativamente comum na transição de uma 

administração para outra. Essa prática ocorreu sobretudo durante os governos do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em especial no início da década de 1990. 

Não havia preocupação relevante, por parte desses governos, com a introdução de 

reformas gerenciais como as ocorridas a nível federal. A ação planejadora voltada para 

questões de gestão se desenvolveu de forma menos ativa neles, o que demonstra pouca 

preocupação na modernização da máquina administrativa.  

 

Por exemplo, o órgão estadual responsável até então pela política social, a 
Secretaria de Estado e Ação Social e Trabalho, cede lugar à Secretaria Especial 
da Solidariedade Humana (SESH), que passa a ter competência para implantação 
e gestão de programas e projetos básicos de combate à fome e à miséria e para a 
condução da política de promoção social do Governo (JUNIOR, 2005, p. 24).  
 

Foi a partir do fim de um ciclo de governos do PMDB que o esforço de uma 

reforma gerencial foi colocado em prática. No governo de Marconi Perillo, eleito em 1998 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o papel do Estado a nível regional 

voltou a ser rediscutido e redefinidas as suas funções e prioridades, enfatizando a 

necessidade de planejamento descentralizado e com a participação de diferentes 

segmentos da sociedade. Observa-se um alinhamento das reformas administrativas com 

os Planos Plurianuais (PPA) que, no plano da formulação, indicavam que o planejamento 

e outras ferramentas administrativas seriam o meio para garantir a mais justa e 

transparente alocação dos recursos públicos. Elas tinham o objetivo de retirar o estado de 

Goiás de uma crise resultada das medidas adotadas a nível federal e aprofundada pelas 

gestões do PMDB. 
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No início de seu governo, duas reformas foram realizadas. A primeira promoveu 

alterações na estrutura organizacional do Estado, com vistas a adequá-la à execução das 

diretrizes do Governo, sem que houvesse aumento da despesa com o custeio da máquina 

estadual e com o funcionalismo, embora se encontrou na legislação do período alterações 

para acrescer à estimativa de receita e despesa um total de 590 milhões para integralização 

de capital na Agência de Fomento de Goiás e no Banco do Estado de Goiás (GOIÁS, 

1999). O governo considerou essas ações preliminares como uma fase de ajustamento 

imediato e de criação de condições legais e institucionais para a realização das mudanças 

na organização e funcionamento do aparelho do Estado (GOIÁS, 2005).  

A segunda reforma, mais profunda, ocorreu seis meses após a primeira. Três 

foram os objetivos das alterações, de acordo com o próprio Governo: (1) orientar com 

base num planejamento os recursos financeiros e humanos para a execução dos programas 

de governo; (2) descentralizar e desburocratizar o aparelho estatal; e, (3) promover um 

programa de ajuste fiscal incluindo, também, o programa de desestatização de empresas 

e autarquias, e a redução de gastos com pessoal. Essa reforma buscava aliar bem-estar 

com desenvolvimento econômico seguindo o caminho da reforma do aparelho de Estado 

proposta pelo MARE e em parte implementada pelo governo central (SILVA, 2003; 

JUNIOR, 2005). 

Durante o processo de implementação das duas reformas, a lei que orçava a receita 

e fixava a despesa para 1999 foi alterada de tal forma que existiram dois orçamentos 

gerais em Goiás26. Embora não se tenha tido acesso às intenções do governo na época, da 

análise das leis que alteraram a Lei Orçamentária de 1999, percebe-se uma clara relação 

entre essas modificações e duas medidas colocadas em prática no primeiro governo de 

Perillo. A primeira dessas medidas foi o programa de desestatização após a renegociação 

das dívidas dos estados, considerado pelo governo como uma ação de desburocratização 

do estado capaz de promover eficiência e ampliar serviços públicos e, consequentemente, 

promover cidadania em todas as camadas sociais e em todo território goiano. A segunda 

medida foi a redefinição do papel da gestão pública, realizada em duas frentes. De um 

lado, estava a modernização dos mecanismos de ação governamental para o 

desenvolvimento econômico, por meio da ampliação de incentivos fiscais para a atração 

                                                           
26 A Lei Orçamentária Anual de 1999, Lei n.º 13.403, de 24 de dezembro de 1998, teve duas alterações 
profundas pelas Leis n.ºs 13.449, de 15 de maio de 1999 e 13.461, de 31 de maio de 1999. Nessa última, 
foi alterada quase toda a programação, modificando programas e atividades e projetos e classificações 
institucionais 
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de empresas (Programas Fomentar e Produzir) e da criação de uma estrutura 

administrativa de fomento voltada para a participação do Estado no desenvolvimento 

econômico regional (Agência de Fomento de Goiás S.A.). De outro, estavam as mudanças 

no padrão de atendimento do serviço público, através da unificação da oferta de serviços 

do setor público, como o programa Vapt-Vupt, e, ainda, da valorização dos quadros de 

servidores estadual (SILVA, 2003). 

Essas mudanças no estado de Goiás contêm elementos do modelo de reforma 

gerencial e são condizentes com o processo de implantação da austeridade fiscal no 

Brasil, mas com algumas diferenças. Na essência, a desestatização e a reforma goianas 

tinham o objetivo de ajustar das contas públicas estaduais, a partir de um modelo 

capitalista baseado em reformas liberais (AZEVEDO; ANDRADE, 1997), sem que isso 

significasse, no entanto, equalização das despesas às receitas do Estado.  

O histórico das reformas empreendidas desde 1999 sugerem que a liquidação e a 

alienação de diversas entidades e bens públicos e o enxugamento de despesas do aparelho 

estatal esconderam-se por trás da retórica do “Tempo Novo”27 para viabilizar 

financeiramente os programas de governo e as ações de desenvolvimento econômico. É 

o que, em síntese, espera se encontrar dos dados levantados sobre as reformas 

subsequentes e que são apresentadas a seguir. 

 

2.3.1. Reforma administrativa de 2008 
 

O comportamento político do governo de reduzir o tamanho do estado, alterar a 

forma de intervenção sobre o setor produtivo e formar quadros técnicos perdurou nas duas 

gestões de Marconi Perillo. No entanto, essas características ficaram mais evidentes a 

partir da eleição do então Vice-governador do Estado, Alcides Rodrigues, do Partido 

Progressista (PP), mais pelos problemas decorrentes da implementação da reforma do que 

pelos resultados. A finitude do programa de desestatização e o resultado da política da 

valorização dos servidores e empregados públicos durante o início de sua gestão levaram 

a um novo programa de reforma, que se mostrou um empecilho à eficiência da 

administração pública e à condução de políticas públicas (JUNIOR, 2005). 

                                                           
27 A campanha de Marconi Perillo em 1998 anunciava sua gestão com o slogan “Tempo Novo”, um novo 
momento na política goiana, afastando a ideia da repetição de um “Tempo Velho”, isto é, os anos de 
domínio do PMDB na política do Estado. 
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As consequências fiscais das políticas de Perillo foram percebidas logo no início 

da gestão pepista. O Estado estava com atraso em despesas de programas sociais e folha 

de pagamento e um acúmulo de mais de um bilhão de reais em restos a pagar, quando o 

governador Alcides Rodrigues assumiu, em abril de 2006. A informação do governo era 

que a receita do Tesouro era de R$ 435 milhões e a despesa de R$ 535 milhões (ROCHA, 

2010). No entanto, segundo o então Secretário da Fazenda do governo Alcides, a 

aprovação de 22 planos de cargos e salários em março de 2006 pelo então governador 

Perillo, antes da desincompatibilização, era a principal razão pela crise no estado e pelos 

sucessivos desequilíbrios nas contas (CARVALHO, 2007).  

A solução ao problema do descompasso fiscal foi promover uma ampla reforma 

no Poder Executivo estadual. Primeiramente, o governo enviou projeto de lei à 

Assembleia que decretou um prazo de 180 dias para a edição a lei da reforma 

administrativa. A proposta deveria se nortear segundo dois objetivos: (1) reestruturar a 

estrutura organizacional da administração, com a redução do número de órgãos e 

entidades, bem como do quantitativo de cargos em comissão da estrutura básica e 

complementar e (2) promover o aumento da eficiência da administração geral, 

especialmente da administração financeira e tributária (GOIÁS, 2007).  

Quanto ao primeiro objetivo, a lei buscava fomentar uma estrutura voltada à 

modernização do serviço, à articulação institucional e política e ao desenvolvimento 

regional e econômico. Em relação ao último, a lei previu diversas ações em grandes três 

áreas, sintetizadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Ações de aumento de eficiência administrativa 

Área Ações 

1. Gestão 
1.1. Centralização da gestão de licitações, de contratos e 
convênios; 
1.2. Unificação das políticas de tecnologia da informação. 

2. Finanças 

2.1. Revisão dos gastos do Estado, buscando adequá-los à 
realidade do mercado; 
2.2. Compatibilização da execução orçamentária com as 
disponibilidades financeiras do Estado; 
2.3. Revisão da política de incentivos fiscais; 
2.4. Extinção das vinculações legais de receitas a 
determinadas despesas, inclusive a fundos especiais; 
2.5. Fortalecimento da administração tributária com 
investimento em inteligência fiscal; 
2.6. Renegociação da dívida do Estado com a União; 
2.7. Busca permanente de outras fontes de receitas para o 
Estado. 
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3. Recursos Humanos 
2.8. Auditoria permanente e adoção de outros mecanismos de 
controle, notadamente sobre a folha de pagamento;  
2.9. Adoção de nova política de pessoal. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pautando-se por esses objetivos, a proposta foi finalmente apresentada em maio 

de 2008, depois de muita polêmica e pressão política por parte de aliados28. Ela previu a 

redução de vinte e dois órgãos e entidades do Poder Executivo. Seriam extintas quatro 

secretarias, sete órgãos equivalentes a secretarias, quatro autarquias, uma fundação, 

transformada em autarquia, e seis entidades de economia mista, o que totalizava 577 

unidades administrativas (GOIÁS, 2018).  

No Ofício Mensagem n.º 22/2008 que encaminhou o projeto de lei, o então 

Governador detalhou num quadro, uma economia de pouco mais de R$ 11 milhões com 

a redução da estrutura (GOIÁS, 2008a). No total, considerando todas as medidas 

previstas, o Estado deixaria de gastar R$ 50 milhões por mês e passaria a arrecadar R$ 50 

milhões, para tentar zerar o déficit de R$ 100 milhões ao mês (CARVALHO, 2007).  

Essa economia complementava medidas de redução de gastos e aumento de 

receita e outras relacionadas à eficiência na aplicação dos recursos públicos adotadas 

anteriormente. No campo da redução da despesa, as seguintes ações foram tomadas: 

exoneração de servidores nomeados em comissão, extinção de cargos de chefias da 

estrutura básica, mudanças na política de benefícios fiscais (GOIÁS, 2006a; 2006b) e 

alteração dos percentuais de vinculação da receita de impostos aplicada em despesas de 

ciência e tecnologia (GOIÁS, 2009). Com relação à eficiência, as principais medidas 

foram mudanças nas compras corporativas do setor público, com a formação da Central 

de Aquisições e Contratações (GOIÁS, 2008b), e nos diversos fundos especiais, com o 

objetivo de ampliar o escopo de seus gastos e aliviar o Tesouro Estadual (GOIÁS, 2008c). 

No entanto, quando se compara as intenções de 2007 e o resultado de 2008, a 

impressão é que prevaleceu a reorganização administrativa do Poder Executivo estadual. 

Três são os motivos identificados para essa percepção. O primeiro foi a centralização de 

várias competências na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Ela incorporou as 

atividades de controle interno, gestão de pessoas, compras corporativas e gestão do 

                                                           
28 Dentre as quais estão a falta de interlocução do governador Alcides e Perillo, enquanto Senador por 
Goiás, durante a votação pela não aprovação da prorrogação da Contribuição Provisória sobre a 
Movimentação Financeira (CPMF) e o episódio em que, após denúncia da Revista Veja de espionagem 
contra Marconi, disse ter sido alertado sobre o tal esquema pelo secretário de governo Fernando Cunha, 
mas, segundo Alcides, tal situação nunca acontecera (ALVES, 2007). 
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sistema de execução orçamentária do Estado, além daquelas próprias de sua competência. 

Foi também colocado sob sua gestão vários planos de cargos e remuneração que reuniam 

cargos de gestão pública, responsáveis por atividades de complexidade e responsabilidade 

elevadas, relativas ao planejamento, organização, direção, gerenciamento, execução, 

supervisão, coordenação, consultoria, assessoramento e controle de diversas áreas 

centrais da administração pública (GOIÁS, 2010a).  

O segundo motivo foram as consequências desse superdimensionamento do órgão 

fazendário. A concentração do espaço de formulação de políticas e decisão estratégica 

onde estavam as disponibilidades financeiras fez com que o conflito com o planejamento 

orçamentário fosse limitado e as demais pastas perdessem autonomia para desenvolver 

um projeto de governo. Era como se o locus do poder houvesse se deslocado do Palácio 

das Esmeraldas, sede do Poder Executivo estadual, para a SEFAZ. Os efeitos decorrentes 

da criação dessa supersecretaria foram a demora do governador em tomar decisões quanto 

às medidas de ajuste na máquina, a indefinição de auxiliares da equipe; em outras 

palavras, ineficiência administrativa.  

O terceiro motivo decorre possivelmente do segundo. Diante da estrutura da 

decisão política formada a partir da limitação dos recursos públicos, não se percebeu no 

governo de Alcides ações substanciais voltadas à população. Houve uma aparente 

paralisia do governo na execução das políticas públicas, em razão das limitações impostas 

para tentar equilibrar as contas públicas. Em contrapartida, ações voltadas à gestão 

pública parecem ter tido maior relevância dentro do Estado e do governo, mesmo que 

algumas daquelas medidas sintetizadas no Quadro 1, não tenham sido implantadas em 

sua totalidade. 

Várias críticas foram feitas ao processo conduzido por Alcides, apesar das 

mudanças serem consideradas necessárias por governistas e oposicionistas29. Todavia, de 

todas as críticas, nada se comparava àquelas que resultaram das queixas do governo sobre 

as dívidas herdadas e o déficit. Elas questionavam o discurso e a prática da gestão tucana 

no que tange à modernização do aparelho estatal, resumida no slogan “Tempo Novo”. O 

governo pepista deixava implícito que a situação fiscal de Goiás não tinha origem nas 

gestões do PMDB; pelo contrário, foi aprofundada pelo PSDB, por meio de uma política 

de gestão de pessoas controversa e da venda de ativos estaduais (ALVES, 2007).  

                                                           
29 Ver discurso da Deputada Estadual Vanuza Valadares (PSC) em 
https://portal.al.go.leg.br/noticias/ver/id/66549/tipo/gabinete/discurso+da+deputada+vanzua+valadares+s
obre+a+reforma+administrativa 
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As rachaduras na aliança entre pepistas e tucanos ficaram cada vez mais evidentes 

com a aproximação de Alcides com os políticos do PMDB, processo facilitado pela 

aliança entre os partidos no cenário nacional. O auge da crise na base aliada foi, contudo, 

a perda de cargos ocupados por tucanos na gestão pepista. Dos vinte e dois órgãos extintos 

com a reforma, dez eram comandados por políticos do PSDB (HOEKVELD, 2007). O 

termo final desse processo, iniciado com o ajuste fiscal e que se seguiu pela reforma 

administrativa, foi o rompimento entre Alcides e Perillo, aliado à apatia do governo tanto 

nas respostas às demandas da sociedade, quanto no pleito eleitoral em 2010, com o 

retorno de Marconi Perillo ao governo do estado. 

 

2.3.2. Reforma administrativa de 2011 
 

O que chama atenção no período analisado anteriormente é que todo 

empreendimento de ajuste fiscal deflagrou um novo processo de crise fiscal em Goiás no 

final do mandato de Alcides. A folha de pagamento do funcionalismo do mês de 

dezembro de 2010 não foi quitada na sua totalidade, o déficit da conta centralizadora era 

de pouco mais de R$ 652 milhões e os restos a pagar eram previstos em R$ 572 milhões. 

Quando Perillo assumiu o governo para o período de 2011 a 2014, segundo dados do 

titular da Secretaria de Estado da Fazenda, o déficit do ano de 2011 somado com o do ano 

de 2010 poderia chegar a R$ 2,7 bilhões, e, como o governo Alcides não cumpriu quatro 

das seis metas fiscais do governo, o estado corria o risco de ser multado pela União e ficar 

impossibilitado de contrair qualquer tipo de empréstimo (JUNIOR, 2011). 

Nesse cenário fiscal, atribuído no discurso de posse de Perillo ao “tempo da 

preguiça, da dissimulação, da mentira, da enganação, da omissão e da acomodação no 

governo”30 (GOIÁS...,2011), em referência ao governo de Alcides, foram anunciadas 

duas medidas de ajuste fiscal logo nos primeiros dias de governo. A primeira foi a redução 

de contratos por tempo determinado e cargos em comissão de assessoramento. A segunda 

consistia em uma reforma administrativa que, de acordo com o Ofício Mensagem n.º 

011/2011, seria mais um ajuste, uma correção de “rumo”, do que modificação profunda 

nas estruturas administrativas do Poder Executivo estadual.  

                                                           
30 Em seu discurso Marconi Perillo relembrou o escritor Bernardo Élis (1998) que no conto Chegou o 
Governador descreve o período de um governo em três fases: a febre com delírio, a febre sem delírio e a 
prostração. A principal intenção era mostrar sua eleição como o fim da prostração e da apatia do seu 
antecessor e a necessidade de retomar o entusiasmo e determinação do ato de governar. 
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O objetivo das duas propostas era, segundo o governo, implantar um modelo de 

gestão baseado em valores como inovação, empreendedorismo, foco em resultados e na 

responsabilidade fiscal, transparência, visibilidade, meritocracia e padronização (GOIÁS, 

2018), em que o resultado das ações poderia ser “diuturnamente cobrado dos gestores 

públicos” (GOIÁS, 2011, p. 03). A pesquisa mostra, no entanto, que as duas propostas do 

governo buscavam, no plano da formulação, melhorar o desempenho da máquina estadual 

e equilibrar receita e despesa. É o que indica a primeira parte do projeto e da lei, que 

dispõe sobre a organização do Poder Executivo: 

 

Art.  1º Esta Lei dispõe sobre a organização administrativa necessária para que 
o Estado de Goiás, no que concerne ao Poder Executivo, possa desenvolver suas 
atividades finalísticas em harmonia com os princípios constitucionais que 
norteiam a Administração Pública e com foco na responsabilidade fiscal [...] 
(GOIÁS, 2011, p. 01) 
 

A partir dessas diretrizes da agenda estratégica governamental, a reforma 

administrativa do terceiro governo de Perillo foi analisada a partir dos documentos, 

segundo três aspectos: a uniformidade nas estruturas e atividades, a introdução de metas 

de gestão voltadas a resultados dos programas de governo e a gestão fiscal responsável. 

Eles estão presentes nas principais ações previstas e implantadas:  

1) O Poder Executivo passaria a ter quarenta órgãos e entidades na estrutura 

organizacional, sendo vinte e quatro da administração direta, quinze da administração 

indireta e uma Fundação, além de sete Secretarias-Executivas de Conselhos Estaduais 

para um total de quarenta e quatro Conselhos existentes e o retorno dos Conselhos de 

Gestão na estrutura organizacional das Entidades da administração direta;  

2) Retorno em todos os órgãos da administração direta da Superintendência 

Executiva, unidade administrativa de coordenação técnica, que nas faltas e impedimentos 

dos Secretários assumiria a gestão, e criação de unidades de advocacia e comunicação 

setoriais e padronização da estrutura da área meio com a criação de unidades de gestão, 

planejamento e finanças em todos os órgãos e entidades; 

3) Criação da estrutura básica dos órgãos e entidades pela Lei da Reforma e 

da estrutura complementar constituída por Gerências através de decreto governamental, 

com o acréscimo de 15% ao quantitativo global dos cargos de provimento em comissão 

de chefia, gerência, supervisão, direção e assessoramento, correspondentes às unidades 

complementares existentes na Lei nº 16.272/2008; e 
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4) Criação da Junta de Programação Orçamentária e Financeira do Estado – 

JUPOF, integrada pelas Secretarias de Estado de Gestão e Planejamento e da Fazenda, 

inicialmente, e pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), posteriormente, com vistas a 

estabelecer a política orçamentária e a proposta de execução orçamentária de órgãos, 

entidades e fundos, de acordo com as disponibilidades do Tesouro Estadual (GOIÁS, 

2011; 2018). 

Em relação às mudanças na organização do estado, não há grandes alterações. 

Houve um acréscimo de sete órgãos na estrutura administrativa do Estado, o que poderia 

gerar um impacto orçamentário-financeiro de R$ 808 mil por mês a mais nas contas do 

governo31 (OPOPULAR, 2011).  

 

Tabela 1 – Quantidade de órgãos e entidades do Poder Executivo 

Tipo de órgão ou entidades 
2º Governo 

Perillo 
Governo 
Alcides 

3º Governo 
Perillo 

Administração Direta (Secretarias32) 30 19 24 
Autarquias 16 12 15 
Fundações 02 01 01 
Sociedades de Economia Mista 16 10 09 
Totais 64 42 49 

Fonte: Elaboração própria 

 

O mesmo ocorreu com as iniciativas modernizantes tomadas no governo Alcides. 

A maior parte não sofreu descontinuidade após a sucessão do governo. Pelo contrário, 

aquelas não implementadas anteriormente, como as relacionadas à gestão de pessoas, 

foram implementadas no governo Marconi, a exemplo do recadastramento anual dos 

servidores do Estado. A exceção foi o fim da CENTRAC, que passou a ser uma unidade 

vinculada à Secretaria de Estado Gestão e Planejamento (SEGPLAN), mas com menos 

autoridade para determinar as compras corporativas para o setor público. 

A principal modificação, no entanto, foi a redução de poder do órgão fazendário. 

Diversas competências que a SEFAZ assumiu na gestão de Alcides foram transferidas 

para a SEGPLAN. Ela permaneceu com sua competência básica, que era cuidar do 

planejamento governamental, e voltou a ser responsável pelo gerenciamento do sistema 

                                                           
31 O governo à época mitigou esse impacto, através uma economia de R$ 11,1 milhões com a redução de 
contratos temporários e de cargos em comissão, que deveriam ter sido exonerados ou suspensos pelo 
governo anterior. 
32 Considerou-se os órgãos equivalentes a Secretarias de Estado, tais como Procuradoria-Geral do Estado, 
Vice-governadoria e Controladoria-Geral do Estado, integrantes da Governadoria. 
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de execução orçamentária e financeira. A SEGPLAN assumiu ainda a coordenação do 

plano de metas e o acompanhamento de resultados pactuados com os demais órgãos nos 

quesitos redução de despesas, incremento de receita e melhoria da prestação de serviço.  

Essa reordenação das competências de um órgão para o outro deu a entender, em 

uma primeira análise, que o modelo administrativo da gestão pepista persistia. Transferir 

de um órgão para outro as competências não indicava por si só o fim daquela concentração 

de decisões. Afinal, o aumento de unidades administrativas e de funções na SEGPLAN 

poderia caracterizá-la como a supersecretaria do governo, ou então poderia significar 

também que o Secretário de Gestão e Planejamento recebeu o posto de “Chefe do 

Executivo”, assim como o Secretário da Fazenda no governo anterior. Essa impressão é, 

todavia, equivocada.  

Quando se analisa a reforma de 2008, a SEFAZ concentrava o poder não por causa 

do seu tamanho, mas pela influência sobre o conflito na alocação dos recursos públicos. 

Na reforma de 2011, há uma clara diluição do espaço onde se desenrola esse conflito. 

Com a criação da JUPOF, um órgão colegiado sem estrutura formal, nem a Secretaria da 

Fazenda, nem a de Gestão e Planejamento centralizariam as decisões relacionadas às 

finanças estaduais, o que, aliás, poderia ocasionar a perda de autonomia dos órgãos para 

executar as despesas necessárias ao funcionamento político do governo, tal como ocorrido 

no governo Alcides. Portanto, a SEGPLAN não assumiu papel tal qual a SEFAZ 

anteriormente. 

Quanto às alterações na estrutura administrativa dos órgãos da administração 

pública, a padronização deu uma forma mais ou menos uníssona à máquina. Ela permitia 

identificar com maior facilidade um fluxo de comando e ação no funcionamento dos 

órgãos e, assim, traçar um caminho em que as decisões poderiam ser tomadas, controladas 

e comunicadas. Graças à essas mudanças, foi possível implementar ações de 

mapeamento, avaliação e melhoria de macroprocessos estratégicos, como foi o caso do 

projeto Raio X da Gestão, e, ainda, ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira da administração e avaliar os resultados das metas pactuadas por meio de 

contratos de gestão, denominados de Acordos de Resultados (GOIÁS, 2012a; 2014a).  

Contudo, se, no plano da formulação, o governo esperava que a execução do seu 

programa fosse facilitada pelas transformações administrativas e de gestão no estado e 

nos órgãos, na implementação, ele se viu estrangulado pelo equilíbrio fiscal do Tesouro 

Estadual nos primeiros dezoito meses da gestão. Esse raciocínio tem alguma coerência, 

porque justifica de forma implícita a criação do Plano de Ação Integrada de 
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Desenvolvimento – PAI. Ele foi um conjunto integrado de ações prioritárias, composto 

dos principais programas do PPA 2012-2015. Seu objetivo era priorizar alguns programas 

e ações governamentais, garantindo a eles recursos de forma a assegurar a sua efetividade, 

e, assim, obter “resultados de grande importância para o desenvolvimento econômico e 

social do Estado de Goiás” (GOIÁS, 2012b, p.01). 

A execução do PAI foi garantida graças à criação de um Tesouro Estadual paralelo 

na SEGPLAN. Por meio de decreto governamental, os recursos diretamente arrecadados 

por autarquias, fundações e fundos especiais deveriam ser aplicados prioritariamente nos 

programas e ações do PAI. Caso, ao final dos meses de junho e dezembro, fosse 

constatado que essas entidades deixaram de executá-los, a SEGPLAN providenciaria a 

transferência do saldo financeiro para a conta do Fundo de Fomento ao Desenvolvimento 

Econômico e Social de Goiás (FUNDES), para aplicação em outros projetos do plano, 

mediante provisão financeira, ordenada pelo Secretário de Gestão e Planejamento, em 

conjunto com o Superintendente Executivo da Pasta, às unidades executoras de 

programas e ações do PAI para pagamento de despesas (GOIÁS, 2012c). 

Ao mesmo tempo, foram adotadas várias outras medidas que facilitavam a 

aplicação dos recursos públicos. Dentre elas, estavam: 

1) a delegação aos Procuradores do Estado, Chefes das Advocacias Setoriais, da 

atribuição de outorgar, como representantes legais do Estado, contratos e convênios, 

quando o valor estimado não ultrapassar quinhentos mil reais; 

2) o controle a posteriori nos processos de despesas inferiores a quinhentos mil 

reais, cabendo ao Ordenador de Despesa a responsabilidade pelas aquisições de bens e 

serviços em desacordo com as normas legais vigentes; 

3) a redução do número de manifestações e assinaturas do ordenador de despesa 

nos processos aquisitivos e de execução orçamentária e financeira e delegação aos setores 

financeiros dos órgãos de etapas necessárias ao empenho e ao pagamento de despesas; e 

4) a padronização e a simplificação de etapas dos processos licitatórios e de 

licenciamento ambiental e da vigilância sanitária (GOIÁS, 2012d). 

A remoção de entraves burocráticos, administrativos e normativos na tramitação 

de processos de contratação, execução orçamentária e licenciamento e a garantia de 

recursos permitiram a execução de ações governamentais sem que ela fosse afetada 

inicialmente pelo ajuste que a SEFAZ conduzia nas contas públicas. Todavia, na medida 

em que eram implementas essas ações, tanto a desburocratização, quanto as fontes de 
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recursos asseguradas pelo PAI interferiram nesse ajuste e, consequentemente, na própria 

sustentabilidade do PAI, dos serviços públicos e da própria reforma.  

Essa situação decorreu do processo de centralização33 de receitas não tributárias e 

produzidas pelos órgãos e entidades. As diversas contas bancárias eram centralizadas no 

Tesouro Estadual e os recursos nelas depositados poderiam ser “emprestados” à SEFAZ 

para alavancar as disponibilidades financeiras do estado (GOIÁS, 2001; 2002). A prática 

não era irregular e o decreto que deu origem à Conta Centralizadora permitia, 

excepcionalmente, a sua utilização. Contudo, o governo, ao transferir os recursos 

centralizados ao FUNDES para financiar o PAI, retirou a possibilidade da SEFAZ de 

cobrir o déficit com esses recursos, prejudicando o equilíbrio geral das contas públicas. 

É preciso observar que o impacto maior da sistemática adotada para realizar ações 

governamentais ocorreu sobretudo em 2014, ano em que Perillo tentava a reeleição para 

governador. Entre os anos de 2011 e 2012, houve um esforço do governo no sentido de 

buscar receitas extras, tais como a venda da folha do estado e a gestão das contas para a 

Caixa Econômica Federal. Nesses anos, os dados mostram uma leve melhora na situação 

financeira do Tesouro. Quando não foi mais possível obter tais receitas, o que ocorreu a 

partir de 2013, o Tesouro viu-se obrigado a ampliar a centralização dos recursos 

financeiros. 

 

Tabela 2 – Evolução do déficit da Conta Centralizadora 

Exercício Saldo Negativo da Conta Centralizadora 
2010 -621.271.070 
2011 -597.084.995 
2012 -522.064.941 
2013 -858.859.814 
2014 -1.492.774.810 

Fonte: Parecer Prévio de 2014 (GOIÁS, 2015, p. 227) 

 

No final de 2014, a dívida do Tesouro Estadual para os órgãos e entidades 

aumentou quase 634 milhões de reais, o que representava um acréscimo de 73,81% em 

relação ao exercício de 2013. Esses números apontavam dificuldades fiscais para a 

manutenção do PAI, ou seja, das ações do governo, e, no médio prazo, da própria estrutura 

                                                           
33 A centralização é prática de gestão das disponibilidades de caixa de qualquer governo, mesmo que os 
processos de arrecadação e pagamentos sejam executados de maneira descentralizada em diferentes órgãos 
ou entidades do governo. No Brasil, ele decorre do princípio de unidade de tesouraria, consagrado, pelo 
menos, desde a edição da Lei no 4.320/64, embora aplicado de forma mais efetiva na União nas últimas 
três décadas e em Goiás, a partir de 2017, com a Lei Complementar n.º 121, de 21 de dezembro de 2015. 
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do estado reformada em 2011. Por outro lado, eles mostram que a execução das políticas 

públicas entre 2012 e 2014 beneficiou Perillo na corrida eleitoral, já que ele saiu reeleito 

ao Governo do estado de Goiás em 2014.  

 

2.3.3. Reforma administrativa de 2014 
 

Apesar da situação fiscal ser acompanhada ao longo de cada exercício financeiro, 

a de 2014 parece ter tido maior ênfase no final do ano, após a reeleição de Perillo. Isso 

porque não se encontrou no material pesquisado menções a ela, a não ser depois do 

período eleitoral. 

O diagnóstico tardio do Governo sobre o cenário fiscal goiano veio acompanhado 

de outro, a “anunciada crise econômica alardeada para o ano de 2015 e seguintes” 

(GOIÁS, 2014b, p. 01). A queda na arrecadação de suas receitas próprias por causa da 

estagnação econômica, como já havia ocorrido com diversos entes federativos, 

recrudesceria e a crise fiscal nos anos seguintes seria inevitável.  

O Governo então ofereceu oportunamente, imediatamente após as eleições, sua 

solução: um severo ajuste fiscal, representado por um corte drástico no número de órgãos 

governamentais. Na época, o governador asseverou que, caso o equilíbrio e a 

sustentabilidade fiscal não fossem aplicados para racionalizar os custos da administração 

pública e enfrentar a crise econômica, não seria possível trazer de volta o crescimento e 

a prosperidade econômicos (GOIÁS, 2014b). 

O ajuste teve início com uma ampla reforma administrativa, caracterizada pelo 

enxugamento da máquina via redução no número de secretarias. No total, foram reduzidos 

os números de Secretarias de 16 para 10 e de autarquias de 13 para 11, além de extinguir 

350 Gerências (GOIÁS, 2018). As principais alterações estão apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Principais alterações na Estrutura Administrativa 

Estrutura anterior Nova estrutura 
Secretaria de Estado de Indústria e 
Comércio 

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Científico e Tecnológico e de 
Agricultura, Pecuária e Irrigação 

Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Irrigação 
Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
Agência Goiana de Desenvolvimento 
Regional 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e 
Assuntos Metropolitanos 

Secretaria de Estado de Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos Metropolitanos 
Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciária e Justiça Secretaria de Segurança Pública e 

Administração Penitenciária 
Secretaria de Estado da Segurança Pública 
Secretaria de Estado da Educação 

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte Secretaria de Estado da Cultura 
Agência Goiana de Esporte e Lazer 

Secretaria de Estado de Cidadania e 
Trabalho 

Secretaria da Mulher, do 
Desenvolvimento Social, da Igualdade 
Racial, dos Direitos Humanos e do 
Trabalho34 

Fonte: Governo do estado de Goiás (GOIÁS, 2018) 

 

Os dados mostram que apesar da redução do número de órgãos, o core da estrutura 

administrativa de 2011 continuou, como é o caso da JUPOF e a separação entre as áreas 

de arrecadação, planejamento e orçamento. Além disso, Secretarias temáticas, embora 

tenham sido extintas, suas atribuições foram incorporadas em unidades estratégicas 

dentro dos órgãos sucessores. Nesses casos, o que foi reduzido substancialmente foram 

as unidades administrativas que desempenhavam atividades meramente administrativas.  

A redução atingiu ainda os cargos de livre nomeação e exoneração, contratos por 

tempo determinado e gratificações. O quantitativo desses cargos foi cortado a 5 mil e as 

funções comissionadas a servidores estatutários, reduzidas a 2 mil (GOIÁS, 2014b).  

A partir de 2016, a reforma administrativa foi aprofundada, com o corte do 

orçamento, contingenciamento de despesas, adiamento de aumentos salariais 

previamente aprovados e controle no crescimento das despesas de pessoal (GOIÁS, 

2018). A adoção dessas medidas foi resultado de um Pacto de Austeridade pela Retomada 

do Crescimento Econômico e Geração de Empregos (GOIÁS, 2016a; 2016b) e de uma 

barganha do governo federal em relação à repartição dos recursos repatriados e que eram 

mantidos por brasileiros no exterior e não haviam sido declarados à Receita Federal do 

Brasil (AMARAL; MARTELLO, 2016). 

Do total de R$46,8 bilhões repatriado, os estados receberiam R$ 4 bilhões, parcela 

referente à arrecadação do Imposto de Renda do programa de regularização de débitos 

tributários. No entanto, os governadores pressionaram a União para repassar também o 

                                                           
34 Incorporou competências relacionadas ao socioeducativo de jovens e adolescentes que eram afetas à 
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça 
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valor referente à multa do referido imposto que o Governo Federal não incluíra no cálculo. 

Diante do “pacto”, a União repassaria aos estados parcela extra da arrecadação com o 

processo de repatriação e, em contrapartida, os governadores se comprometeriam com 

uma série de medidas, entre elas o apoio ao projeto que cria um teto para o aumento dos 

gastos públicos e a redução em 20%, das despesas com cargos comissionados, 

temporários e gratificações (AMARAL; MARTELLO, 2016). 

Foi nesse sentido que o governo de Goiás, um dos signatários do pacto, apresentou 

dois conjuntos de instrumentos legislativos para cumprir o acordado: uma Proposta de 

Emenda Constitucional e quatro Projetos de Lei. No caso da Emenda à Constituição 

Estadual, o projeto, conhecido como Novo Regime Fiscal, que limitava os gastos 

correntes de todos os Poderes e Órgãos do Estado de Goiás de 2017 a 2026, restringindo 

a despesa de cada exercício à correção com base na variação do IPCA ou da Receita 

Corrente Líquida (RCL) verificada no exercício imediatamente anterior, o que for menor, 

tal como a proposta federal. Além disso, medidas adicionais com vistas a controlar o 

crescimento vegetativo dos gastos com pessoal e solucionar a questão da reversão dos 

recursos dos Fundos Especiais estaduais, limitando-a ao máximo de 50% dos recursos à 

conta do Tesouro Estadual, foram ainda encaminhadas no projeto de emenda (GOIÁS, 

2016a). 

Quanto aos demais projetos de lei, merecem destaque os que resultaram nas Leis 

nº 19.573, de 29 de dezembro de 2016 e a Lei nº 19.574, de 29 de dezembro de 2016 e na 

Lei Complementar n.º 126, de 27 de dezembro de 2016. As duas primeiras reduziram os 

gastos com pessoal e custeio nas seguintes proporções:  

a) 20% dos cargos em comissão;  

b) 30% de ajuda de custo; e 

c) 30% de horas extras e gratificações. 

Elas transformaram também licenças-prêmio em licença capacitação e 

promoveram a redução da estrutura administrativa, mediante a extinção de Secretarias 

Executivas de Conselhos estaduais. Com relação à lei complementar, a alíquota da 

contribuição previdenciária do servidor público estadual do Executivo e demais Poderes 

foi majorada para 14,25% e a patronal para 28,5%.  

O governo goiano argumentou que as propostas eram fruto do Pacto de 

Austeridade pela Retomada do Crescimento Econômico e Geração de Empregos, embora 

não o tenha detalhado nos Ofícios Mensagens à Assembleia Legislativa. Por outro lado, 

ficou explícito no Ofício Mensagem n.º 172/2016 que poderia haver um retrocesso em 
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relação a tudo o que já havia sido feito até então no que tange à reforma de 2014, se as 

medidas não fossem implantadas. O motivo eram, sobretudo, as despesas de pessoal que 

continuavam a representar a maior fonte de desequilíbrio fiscal do estado. 

 

Atingiu-se, no mês de outubro, o insustentável índice de 78,6% (setenta e oito 
vírgula seis por cento) de comprometimento da Receita Líquida do Tesouro 
com tais despesas, que, somado ao pagamento dos serviços da dívida (já 
renegociada), resultam em 93% (noventa e três por cento), restando apenas 7%, 
o equivalente a R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) para fazer face às 
demais obrigações financeiras do Estado. Essa é uma situação insustentável e 
que inevitavelmente trará de volta os anos passados em que essa mesma 
relação chegou a superar 100% da receita líquida do Estado (no primeiro 
semestre de 2015, folha e dívida chegaram a representar 108% da receita 
liquida do Tesouro), principalmente pelo fato de que a economia está reagindo 
de forma mais lenta do que era esperado para este segundo semestre – e 
possivelmente para 2017 (GOIÁS, 2016a, p. 3-4). 

 

O argumento do governo de que o problema fiscal era essencialmente motivado 

pelas despesas com pessoal é um dado importante para compreender a reforma 

administrativa de 2014. Os gastos de custeio da máquina administrativa já haviam sido 

reduzidos ao longo do tempo com as diversas mudanças na estrutura organizacional do 

estado de Goiás. Não era viável, portanto, nova redução da administração pública, porque 

é provável que ocorreria o comprometimento da função do Estado e já havia sido 

implantada a extinções de vários órgãos e unidades administrativas do Poder Executivo 

goiano em 2014. 

Por outro lado, a deterioração das contas em 2014 e nos anos seguintes e as 

soluções apresentadas mostravam falha na manutenção do ajuste fiscal e dos princípios 

da reforma administrativa ocorridos em 2011. Os dados mostram que o trato com a 

questão do destino dos gastos correntes foi o principal problema para essa falha. Houve 

preocupação em reduzir as despesas de manutenção das atividades do estado, sem se 

preocupar com os gastos obrigatórios com a folha de pessoal. É como se o esforço fiscal 

realizado no período de 2011 a 2014 perdesse folego e a reforma de 2011 fosse inócua 

diante da situação econômica que assolava o estado e o país. 

Vários fatores fiscais podem ser apontados para a piora da situação e a dificuldade 

de dar a continuidade das ações de governo. Um deles são as consequências do uso de 

recursos centralizados no Tesouro Estadual, como apontado no tópico anterior. Outro 

foram os reflexos da crise econômica internacional de 2008, que, apesar dos impactos nas 

contas nacionais, não tinham sido observados com a devida atenção nas contas estaduais 

até o período eleitoral.  
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Mais especificamente no caso goiano, a pesquisa mostrou também que a não 

materialização de privatizações, concessões ou terceirizações de próprios públicos35, 

como a Central de Abastecimento de Goiás (CEASA), a Companhia de 

Telecomunicações e Solução (CELG Telecom), o Estádio Serra Dourada, o Autódromo 

de Goiânia e outros autorizados pela lei de 2011, levou o Estado a recorrer ao 

endividamento para realizar investimentos. Isso significa que as reduções de despesas 

previstas com as economias obtidas diante das reformas anteriores não foram aplicadas 

em gastos de capital. Além disso, embora existam elementos que mostrem que elas são 

consequência do uso de instrumentos fiscais para a reeleição do governador Perillo, tal 

como previsto na teoria de ciclos políticos orçamentárias (ROGOFF; SIBERT, 1988; 

ROGOFF, 1990), a justificativa do governo foi a forte crise nacional e a acentuada e 

consequente redução da atividade econômica e dos repasses constitucionais aos entes 

federados.  

Chama atenção que a mensagem transmitida à sociedade, incluída aqui à enviada 

ao Legislativo estadual, pouco tem a ver com as políticas fiscais implementadas 

anteriormente. As propostas de reforma foram apresentadas como sinônimo de 

compromisso com a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços públicos estaduais 

ao cidadão. Elas garantiriam investimentos em áreas essenciais em um cenário 

fundamentado no binômio austeridade e economicidade (GOIÁS, 2014b; 2018). Na 

verdade, os impactos foram sobretudo nas despesas de custeio da estrutura administrativa, 

sem que isso refletisse positivamente no curto prazo sobre os gastos de investimento do 

estado.  

  

                                                           
35 Sob os argumentos de que (1) o Estado não possui recursos suficientes para atender todas as demandas 
da população, (2) as parcerias são tendência mundial de desestatização e (3) as propostas de gestão 
compartilhadas foram amplamente divulgadas na campanha eleitoral, o governo encomendou estudos sobre 
concessão e parcerias público-privada ao Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Desestatização 
(CIPAD), mesmo com as várias críticas da oposição (PULCINELI, 2011). 
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Capítulo 3 – Sustentabilidade fiscal do estado de Goiás 

 

O capítulo tem por finalidade apresentar os resultados fiscais obtidos em Goiás, 

no que tange às informações utilizadas para a tomada de decisão sobre as reformas 

apresentadas no Capítulo 2 e à capacidade de produzir os resultados esperados das 

reformas administrativas e de sustentá-los no médio e no longo prazo depois delas 

implantadas. Para tanto, analisou-se a execução orçamentária de 2006 a 2016, buscando 

evidenciar os aspectos referentes à melhoria da arrecadação estadual, ao aumento da 

capacidade de investimento do Estado, ao modo como esses investimentos foram 

planejados e executados e outros. As diversas evidências apresentadas servem para 

confrontar as informações sobre o ajuste fiscal utilizadas como justificativa para as 

reformas ocorridas nos anos de 2010, 2011 e 2014. 

O capítulo é dividido em três seções. A primeira apresenta alguns procedimentos 

metodológicos que foram utilizados para a coleta de dados e como eles serão tratados 

nessa parte. A segunda parte do capítulo faz uma análise geral do gasto público, 

considerando dois aspectos da despesa, o grupo de natureza de despesa que mostra a 

composição econômica dos gastos públicos e as funções orçamentárias que indicam as 

áreas sociais em que o gasto ocorre. A terceira e última parte analisa dados de gestão 

fiscal por meio de indicadores os quais mostram diversas situações que se acredita 

deveriam ser objeto de analisa dos governos quando tomam a decisão e implementam 

políticas de reforma. 

 

3.1. Procedimentos metodológicos 
 

O capítulo teve como forma inicial uma pesquisa descritiva, para verificar, 

juntamente com uma revisão bibliográfica, o comportamento da gestão fiscal goiana, a 

partir de alguns indicadores de finanças públicas. Além disso, foi realizado um 

levantamento de relatórios fiscais do período de 2006 a 2014. Essa pesquisa documental 

serviu para a análise quantitativa que ora é apresentada, a fim de analisar a situação fiscal 

e orçamentária num horizonte temporal de uma década.  

Os dados foram extraídos de duas fontes principais. A primeira fonte é de dados 

oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Mauro 

Borges (IMB) da Secretaria de Gestão e Planejamento do estado de Goiás. Desses órgãos 
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públicos, federal e estadual, foram obtidos dados sobre o PIB e os índices econômicos do 

estado necessários para relativizar alguns dados fiscais e facilitar a comparação entre eles.  

Como segunda fonte de dados para a pesquisa documental sobre a análise da 

execução orçamentária de Goiás, utilizou-se de relatórios previstos na LRF, tais como o 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

(RREO) e do Balanço Geral do Estado, disponíveis em Portal de Transparência, e de 

ferramenta de Business Inteligence que armazena dados de finanças públicas do estado. 

São dados oficiais da arrecadação tributária e da execução orçamentária estadual, em 

vários níveis de detalhamento, o que facilita uma análise aprofundada e pontual das 

finanças estaduais e dá confiabilidade à pesquisa. 

As despesas e receitas públicas podem ser classificadas de acordo com vários 

aspectos. O propósito destas classificações é facilitar sua avaliação, antes, durante e 

depois da sua execução ou realização. Ao mesmo tempo em que permitem certa 

padronização, as classificações da receita e da despesa propiciam a obtenção de 

informações que são fundamentais à análise do gasto público. Enquanto as classificações 

da receita contribuem para sua compreensão, tornando mais clara sua procedência e sua 

destinação e facilitando também a sua previsão, as classificações da despesa indicam 

quem é o responsável pela despesa, em que área social e política pública é aplicada, o 

que, para que e como é feito o gasto, dentre outras (BRASIL, 2014). 

A análise dos dados será realizada considerando duas dimensões: o gasto público 

e a gestão fiscal. Elas permitem a compreensão do processo político resultante da 

interação entre a sociedade, de um lado, e o Estado, de outro. Como as sociedades são 

heterogêneas e se constituem de grupos diferentes, que estão muitas vezes competindo 

por influência política, o grau em que o governo favorece um grupo sobre outro realmente 

importa para a tomada de decisão (BOHN, 2007). Nesse sentido, enquanto o gasto público 

permite uma análise política a partir dos atores beneficiários dos recursos públicos, a 

gestão fiscal, por sua vez, indica a formação e a sustentabilidade do processo político 

institucional a partir das finanças públicas.  

O gasto foi observado genericamente dando ênfase em categorias econômicas e 

funções orçamentárias. Esses dois aspectos da despesa pública permitem uma análise da 

composição e da destinação dos gastos. São eles (1) as despesas por Grupo de Natureza 

e (2) as despesas por função orçamentária. 

Os dados podem indicar comportamentos distintos do ciclo político para o gasto 

em cada setor do Estado e fornece métricas de avaliação da situação das finanças públicas 
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sob a ótica da implantação de políticas públicas. Isso é possível porque as contas nacionais 

são classificadas de acordo com um conjunto de códigos estabelecidos em regramentos 

federais que se aplicam a todos os entes da federação. 

Os resultados podem ser considerados demonstrativos da ideia de que os 

eleitores valorizam distintamente os investimentos em cada área, e que, conscientes deste 

fato, os políticos atuam oportunamente, concentrando os gastos nas áreas mais 

“rentáveis” em termos de votos. Eles indicam ainda o comportamento da máquina 

administrativa nas diversas áreas econômicas e sociais, podendo revelar a prevalência do 

setor em que o Estado mais atua. Em ambos os casos, isso significa observar o peso 

político de um determinado interesse dentro de uma relação de poder. 

Com relação à gestão fiscal, foram escolhidos indicadores fiscais para a análise 

para verificar a situação fiscal e estimar uma tendência fiscal. A escolha deles baseou-se 

em trabalhos já produzidos sobre sustentabilidade fiscal (SILVEIRA et al., 2012; COTA 

JÚNIOR et al., 2014). Eles são resultados de outros estudos conduzidos por organismos 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial36 e 

alguns estão previstos em demonstrativos previstos no Manual de Demonstrativos Fiscais 

da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que é aplicado à União, 

estados e municípios (BRASIL, 2014).  

Os indicadores selecionados com uma breve descrição de como é apurado e qual 

o significado da medida encontrada são os seguintes:  

1. Resultado Orçamentário Fiscal: a diferença entre o total de receitas e despesas 

aferidas por determinado ente em um exercício financeiro mostra a situação do equilíbrio 

fiscal do ente; 

2. Resultado Primário: a diferença entre as receitas primárias37 e as despesas 

primárias38 apura a capacidade de gerar receitas suficientes para arcar com as contas 

usuais (despesas correntes e investimentos), sem afetar a administração da dívida 

existente; 

                                                           
36 Do lado do FMI, existe o Manual de Estatísticas de Finanças Governamentais (Government Finance 
Statistics Manual), que propõe um sistema com definições e classificações comuns adequados à realidade 
institucional de cada país e, assim, torna comparáveis as estatísticas internacionais. Do lado do Banco 
Mundial, destaca-se o programa Despesas Públicas e Responsabilidade Financeira (Public Expenditure and 
Financial Accountability), que propõe metodologia para avaliar o desempenho da administração financeira 
pública.  
37 São provenientes de receitas orçamentárias excluídas das operações de crédito, rendimento de aplicações 
financeiras, juros e amortizações de crédito, recebimento de empréstimos concedidos e privatizações 
38 É o resultado do total das despesas orçamentárias, excluído os gastos com juros e amortização da dívida, 
aquisição de títulos de capital integralizado e concessão de empréstimos com retorno garantido 
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3. Resultado Operacional Líquido: a diferença entre a receita primária e a 

despesa total apura o resultado orçamentário se o estado não mais recorrer a receitas 

financeiras para arcar com suas despesas, incluindo nessas os juros e os encargos da 

dívida e a amortização dessa. 

4. Resultado Nominal: apresenta a variação do endividamento líquido, ou seja, 

a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano 

em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. 

5. Relação do crescimento da Receita Tributária com o PIB nominal: compara 

as taxas de variação da receita tributária e do PIB goiano, para verificar se a arrecadação 

dos tributos tem crescido de forma superior à taxa de crescimento da economia;  

6. Relação da Variação da Receita Total com a Despesa Total: avalia se existe 

relação equilibrada entre a Receita Total e a Despesa Total, de modo a gerar 

sustentabilidade fiscal no longo prazo. 

7. Relação do Investimento Planejado com o Investimento Executado: avalia se 

o Estado vem conseguindo executar o que foi planejado inicialmente, de modo a atingir 

os objetivos a que se propôs na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Vale notar que, além desses indicadores, existem índices agregados de 

monitoramento e avaliação da situação fiscal dos entes da Federação baseados nos dados 

oficiais de finanças públicas. Destacam-se o Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e 

de Gestão e o Índice Firjan de Gestão Fiscal, elaborados por entidades da sociedade civil. 

Tais indicadores “são calculados considerando unicamente a responsabilidade dos entes 

no cumprimento de metas e limites e informações relativas à execução orçamentária” 

(CRUZ, 2015, p. 65). Poderiam, portanto, ser uma opção para análise, mas não são 

utilizados como medida da situação fiscal pelos entes públicos para autoanálise. Por esse 

motivo, serão desconsiderados. 

Os dados de finanças aqui apresentados estão compreendidos apenas no 

Orçamento fiscal e da seguridade social39 do estado, não entrando na análise do 

Orçamento de investimento das empresas estatais. Eles foram coletados considerando o 

acumulado de cada ano do período de pesquisa. Assim como nos estudos referenciados 

                                                           
39 O Orçamento Fiscal compreende os Poderes do ente, os fundos, órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. O Orçamento da Seguridade 
Social abrange todos os órgãos e entidades, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, vinculados à seguridade social (BRASIL, 2014, p. 
25). 
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anteriormente, foram retirados da análise os valores das despesas e receitas 

intraorçamentárias40, que são aquelas recebidas ou gastas por órgãos públicos em razão 

de prestação de serviço para outros órgãos (BRASIL, 2014). O objetivo desse 

procedimento é diminuir algumas distorções que possam existir dentro da base de dados, 

quando se analisa o conjunto total de receitas ou despesas e segue orientação do órgão 

central de finanças públicas do país. 

Uma última observação que deve ser feita é que para a análise dos dados será 

utilizado como referência a versão publicada na 06ª edição do Manual de Demonstrativos 

Fiscais, válida a partir de 2015. Embora exista uma padronização na forma como os dados 

são apresentados desde 2008, em razão da convergência das práticas de contabilidade do 

setor público brasileiro às normas internacionais de contabilidade, existe alguma 

diferença na forma como os dados são apresentados em determinadas circunstâncias. 

Tentou-se, portanto, adaptar informações anteriores para tentar causar o mínimo de 

distorções nas análises.  

Sendo assim, nas próximas seções será apresentada a situação das contas 

públicas goianas, com base nos dados oficiais do governo que foram coletados nos termos 

dos procedimentos descritos. Tanto a apresentação, quanto a análise serão realizadas 

individualmente, primeiro o gasto público e, por fim, a gestão fiscal. 

 

3.2. Análise dos gastos públicos 
 

 A análise dos gastos se limitou a dois aspectos da despesa que permitem 

identificar a destinação e a composição deles. O primeiro desses aspectos diz respeito aos 

grupos de natureza de despesa. O segundo são os gastos por função que mostram a 

natureza do gasto segundo as áreas de atuação do Estado. Eles permitem averiguar em 

alguma medida a aplicação de recursos nas políticas públicas do Estado, embora não 

evidenciam se os objetivos e metas foram atingidas com eficácia, eficiência e efetividade. 

 

1. Despesas por Grupo de Natureza 

 

“Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de 

despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto” (BRASIL, 

                                                           
40 Essas despesas são identificadas na execução dos orçamentos de um ente federativo para evitar a 
duplicidade vedada pela LRF, § 2°, art. 2°. 
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2001, p. 01). Os gastos por grupo de natureza de despesa identificam o objeto do gasto 

orçamentário e qual o seu efeito econômico na sociedade. Estão classificados por 

categoria econômica conforme esquema abaixo. 

 

Quadro 3 – Classificação da despesa pública 

Categoria Econômica Grupos de Natureza de Despesa 

Despesas correntes 
 

01 – Pessoal e Encargos Sociais 
02 – Juros e encargos da dívida 
03 – Outras Despesas Correntes 

Despesas de capital 
04 – Investimento 
05 – Inversões financeiras 
06 – Amortização da dívida 

Fonte: Elaboração própria - Portaria Interministerial n.º 163/2001  

 

 A Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, define as despesas correntes como 

aquelas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 

capital, isto é, estão relacionadas à manutenção das atividades estatais. Elas estão 

divididas em: 

a) despesas de custeio, destinadas à manutenção dos serviços criados 

anteriormente; e 

b) transferências correntes, despesas que não correspondem à contraprestação 

direta de bens ou serviços por parte do Estado. 

As despesas de capital, por sua vez, são as que contribuem para a formação ou 

aquisição de um bem de capital de maneira direta e estão classificadas em: 

a) investimentos, despesas necessárias ao planejamento e execução de obras, 

aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, constituição ou aumento 

do capital do Estado que não sejam de caráter comercial ou financeiro; 

b) inversões financeiras, despesas com aquisição de imóveis, bens de capital já em 

utilização, títulos representativos de capital de entidades já constituídas (desde que a 

operação não importe em aumento de capital), constituição ou aumento de capital de 

entidades comerciais ou financeiras, inclusive operações bancárias e de seguros; e  

c) transferências de capital, são transferência de numerário a entidades para que 

estas realizem investimentos ou inversões financeiras e incluindo as destinadas à 

amortização da dívida pública. 

Em que pese a parametrização das contas nacionais acima estabelecida, para fins 

de análise dos gastos públicos por grupo foi estabelecido o seguinte: 
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Quadro 4 – Classificação da despesa pública 

Grupos de Natureza Despesa Grupo da Despesa 
01 – Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 
03 – Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 
04 – Investimento 
05 – Inversões financeiras 

Despesas de Capital 

02 – Juros e encargos da dívida 
06 – Amortização da dívida 

Dívida e Juros 

Fonte: Elaboração própria  

 

Considerando que esse modelo de classificação mostra o efeito das finanças na 

economia do Estado, os dados foram relativizados com os dados do PIB goiano. O 

resultado dessa classificação por grupo no período de 2006 a 2016 é mostrada 

graficamente abaixo. 

 

Gráfico 3 – Despesas por grupo (% PIB) 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

As despesas correntes, formadas basicamente pelas despesas com pessoal e 

encargos e outras despesas correntes, ocupam a maior parcela das despesas públicas 

independente dos anos analisados. A evolução dos gastos mostra, no entanto, uma queda 
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acentuada das outras despesas correntes a partir de 2011. A redução dessas despesas com 

funcionamento e manutenção das atividades estatais poderia significar redução do peso 

do aparelho do Estado, o que induz à afirmação de que as reformas de Estado atingiram 

seu objetivo fiscal diante o crescimento menor do PIB goiano. 

É necessário relativizar, no entanto, essa análise, por dois motivos. O primeiro é 

que a redução dos gastos de custeio da administração até o ano de 2010 era estimada em 

torno de 30% do total das despesas do estado. A partir de 2011, esse valor caiu para 

aproximadamente 20%, permanecendo até o ano de 2016 nesse patamar. Esses dados 

mostram que o objetivo fiscal da reforma de reduzir os gastos com a manutenção da 

estrutura administrativa, aconteceu efetivamente apenas na virada da reforma de 2008 

para a de 2011, permanecendo quase que inalterada em 2014. 

A segunda razão está nas medidas de redução de despesas com pessoal que faziam 

parte dos pacotes de reforma administrativa. Os dados mostram que recursos gastos com 

pessoal41 aumentaram, mesmo que não proporcionalmente à redução das outras despesas 

correntes. Esse aumento ocorreu na despesa com servidores efetivos, fato esse justificado 

com dados apresentados em um estudo realizado pelo Instituto Mauro Borges (GOIÁS, 

2017) sobre o perfil financeiro da folha de pagamento do Poder Executivo de Goiás. O 

gasto com 286 cargos efetivos entre os anos de 2011 e 2016, o que representava 

aproximadamente 90% da massa remuneratória do estado, teve crescimento nominal de 

72,3% e real de 22,9%. Na remuneração bruta, 68,9% desses cargos tiveram ganho real, 

o que representa 80,6% dos servidores efetivos estaduais.  

Embora possam ocorrer variações grandes na quantidade de servidores em cada 

cargo e isso impacta no peso da folha salarial do estado de Goiás, praticamente todos os 

cargos e servidores tiveram crescimento nominal nas remunerações. O que chama atenção 

no estudo é que o peso maior na despesa com pessoal é o pagamento da remuneração de 

cargos de professor, auditor fiscal, as carreiras militares, delegados e escrivães da polícia 

e procuradores do estado. Quando se utiliza a média da remuneração bruta, têm maior 

participação carreiras como a de coronel, auditor fiscal do estado, procuradores do estado, 

entre outros cargos de funções tipicamente de Estado (GOIÁS, 2017). 

A redução das despesas de custeio e o aumento da despesa com a folha de 

pagamentos mostram que o direcionamento do gasto privilegia certos servidores públicos 

                                                           
41 Na apuração dos valores, não foi observada as disposições referentes a limites de gastos de pessoal 
estabelecidas na LRF (§1º, art. 19), tendo sido considerados qualquer gasto apropriado no grupo de despesas 
01 – Pessoal e Encargos Sociais. 
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sem que isso signifique melhoria de serviços públicos ou redução do aparelho estatal. Em 

que pese essa evidência, vale lembrar que parte considerável dos recursos públicos são 

despendidos com recursos humanos necessários ao funcionamento da máquina 

administrativa, sem os quais não é possível o serviço público. 

Outro dado que merece atenção por causa dos objetivos das reformas é a despesa 

de capital. A média da participação dessas em relação ao PIB no período representa menos 

de 1% dos gastos públicos. As exceções mais expressivas na evolução dos gastos são 

entre os anos de 2012 e 2014, quando o estado de Goiás contratou operação de crédito 

para executar despesas com obras e aquisição de equipamentos, os quais serão melhor 

detalhados na análise da Dívida Consolidada Líquida do estado e que estão presentes na 

próxima seção.  

Por hora, os dados apresentados no Gráfico 3 mostram que a baixa capacidade de 

investimento do estado com recursos próprios persistiu mesmo com as reformas e os 

ajustes fiscais. Goiás não consegue recuperá-la, provavelmente em razão da rigidez 

orçamentária, causada sobretudo pelos aumentos de gastos com pessoal, e também pela 

manutenção do nível de arrecadação da receita estadual. 

No que diz respeito às despesas de capital, uma observação é ainda necessária. As 

evidências sugerem que os eleitores sabem mais sobre gastos de consumo do que os 

gastos de investimento, pois os impactos daqueles são percebidos diretamente em seu dia-

a-dia (DOWNS, 1960). Consequentemente, os políticos são menos susceptíveis a 

aumentar os gastos de capital, visto que os contribuintes têm menos probabilidade de 

estarem cientes destes aumentos.  

Quanto aos valores de juros e dívida, apesar de o gráfico mostrar redução nos 

últimos anos, isto não sinaliza melhoria na gestão dos recursos públicos. Essa informação 

deve ser melhor analisada com dados fiscais da Dívida Consolidada Líquida, onde é 

possível verificar se houve o aumento de estoque da dívida pública do estado. Nesse caso, 

o indicador é de gestão fiscal e será mostrado posteriormente. 

 

2. Despesa por Função 

 

 Conforme Portaria n.º 42/1999-MOG, despesa por função é o maior nível de 

agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público (BRASIL, 1999). 

Por esta classificação é possível avaliar a competência típica dos órgãos do estado às 
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quais estão vinculadas. Elas respondem basicamente à indagação “em que” área de ação 

governamental a despesa será realizada. 

A legislação estabelece atualmente 28 funções orçamentárias que são desdobradas 

em diversas subfunções. Essas representam uma partição da função, visando agregar 

determinado subconjunto de despesa do setor público. No entanto, as subfunções não 

serão objeto de análise.  

Apesar da padronização das contas nacionais nessas 28 funções, elas foram 

agrupadas em 06 categorias para o estudo, conforme abaixo. 

 

Quadro 5 – Classificação das funções 

Funções Categorias 
01 – Legislativa 

Estado 

02 – Judiciária 
03 – Essencial à Justiça 
05 – Defesa Nacional 
06 – Segurança Pública 
07 – Relações Exteriores 
04 – Administração 

Administração 
24 – Comunicações 
08 – Assistência Social 

Social 

09 – Previdência Social 
10 – Saúde 
11 – Trabalho 
12 – Educação 
13 – Cultura 
14 – Direitos da Cidadania 
18 – Gestão Ambiental 
27 – Desporto e Lazer 
15 – Urbanismo 

Infraestrutura 
16 – Habitação 
17 – Saneamento 
25 – Energia 
26 – Transporte 
19 – Ciência e Tecnologia 

Produção 
20 – Agricultura 
21 – Organização Agrária 
22 – Indústria 
23 – Comércio e Serviços 
28 – Encargos Especiais Outras 

Fonte: Elaboração própria  

 

Aos dados relativos às funções classificadas como Produção, acrescentou-se os 

valores com renúncia de receita, conforme estimado nas Leis de Diretrizes Orçamentárias 
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do estado. Renúncia de receita são regras especiais à disposição tributária geral com a 

finalidade específica de atingir grupos relativamente restritos de contribuintes, setores 

econômicos ou regiões geográficas e que, em princípio, poderiam ser substituídas por 

gastos diretos, isto é, financiados com recursos do orçamento fiscal (ALMEIDA, 2000). 

Por esse motivo a renúncia tem, portanto, uma dimensão não orçamentária. 

O termo renúncia é amplo. Ela compreende vários tipos de benefícios. Dentre eles 

destacam os que implicam em redução discriminada de tributos, tais como isenções, 

alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo de tributo. Em geral, renúncia 

corresponde a tratamento diferenciado, isto é, não geral, específico, particular ou limitado 

a determinados segmentos sociais42 (BRASIL, 2000). 

Em termos fiscais, renúncia remete a “perdas de arrecadação tributária”. Elas 

ocorrem mais por mecanismos de incentivos tributários, geralmente entendidos como 

benefícios fiscais, do que por anistia, remissão ou subsídios. Em termos políticos, a ideia 

de benefício é difundida, desde que foi utilizada em 1967 pelo então Secretário Assistente 

para Política Fiscal do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, como uma 

alternativa à ação política (ALMEIDA, 2000). Ele seria capaz de induzir um 

comportamento social ao estimular os agentes econômicos a agir em prol do 

desenvolvimento do Estado.  

Tanto sob o enfoque fiscal, quanto político, na prática, o que acontece é a redução 

do poder de tributação dos Estados e o consequente aumento da disponibilidade de um 

agente econômico, para que ele, na teoria, que produza uma ação econômica de modo 

excepcional. O problema é que  

 

apesar de em seus propósitos serem essas renúncias, em princípio, justificáveis 
do ponto de vista econômico e social, a sua proliferação, a não quantificação 
dos valores envolvidos, a falta de compatibilização de seus diversos objetivos 
e a inadequação dos mecanismos de controle têm gerado disfunções e 
inoperâncias na alocação de recursos públicos (ALMEIDA, 2000, p. 48). 
 

Outro possível problema é que o provável desenvolvimento de segmentos 

econômicos estratégicos signifique, na verdade, favorecimento a determinados grupos de 

contribuintes o que não quer dizer necessariamente atendimento a objetivos públicos. 

Vale dizer, ainda, que, embora os objetivos da renúncia de receita sejam públicos, 

as atividades necessárias à sua consecução nem sempre são executadas por agentes do 

                                                           
42 § 1º do art. 14 da LRF. 
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Estado e os instrumentos utilizados para programação e controle não estão 

necessariamente no orçamento. Por essa razão, a aplicação de recursos decorrentes da 

renúncia de receita é tratada como gastos tributários indiretos, pois são realizados pelo 

sistema tributário. Assim, apesar de geralmente não ter previsão em atividades e projetos 

da Lei Orçamentária Anual, a renúncia de receita é considerada um tipo de gasto 

governamental (ALMEIDA, 2000). 

 

Tabela 3 – Renúncia de Receita em Goiás 

(Em R$) 

Ano 
Renúncia 
Estimada 

Receita Prevista 
Valor da Receita 

sem renúncia 
% 

Renunciado 

A B C = A + B D=A / C 
2006 2.725.987.417 9.185.428.000 11.911.415.417 22,89% 
2007 3.830.344.751 9.646.021.000 13.476.365.751 28,42% 
2008 4.101.108.451 10.501.868.000 14.602.976.451 28,08% 
2009 4.369.331.469 11.627.220.000 15.996.551.469 27,31% 
2010 4.555.604.635 13.495.680.000 18.051.284.635 25,24% 
2011 5.545.911.028 15.068.741.000 20.614.652.028 26,90% 
2012 5.812.431.073 16.895.387.000 22.707.818.073 25,60% 
2013 7.036.763.005 21.019.134.000 28.055.897.005 25,08% 
2014 7.676.640.032 21.333.845.000 29.010.485.032 26,46% 
2015 8.177.093.764 24.119.477.000 32.296.570.764 25,32% 
2016 8.779.076.778 24.385.283.000 33.164.359.778 26,47% 

Fonte: Elaboração própria – Leis de Diretrizes Orçamentárias  

 

 A Tabela 3 mostra que Goiás renunciou em média 26,16% da sua receita total 

estimada. Esse montante que o estado deixou de arrecadar foi direcionado ao setor 

produtivo e apresenta algumas consequências. Uma delas está relacionada com a 

sistemática de repartição tributária prevista no sistema federativo brasileiro. Refere-se 

aqui à redução dos repasses constitucionais aos municípios, assim estabelecidos: 

 

Art. 158. ..........  
[...]  
III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 
a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  
[...]  
Art. 159. A União entregará:  



100 
 

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez 
por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.  
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio 
econômico prevista no art. 177, § 4o, 29% (vinte e nove por cento) para os 
Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a 
destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.  
[...]  
§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento 
dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios 
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.  
§ 4º - Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, 
vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei 
a que se refere o mencionado inciso. (BRASIL, 1988). 

 

Dados de 2015 mostram que, no Brasil, os municípios arrecadam diretamente algo 

próximo de 7% do total da arrecadação tributária no país. Após a transferência 

constitucional intergovernamental, esse percentual eleva-se para 19,76% da receita 

disponível dos entes da federação. Assim, quando o estado impõe alguma renúncia os 

municípios perdem recursos para aplicação nas áreas de sua competência.  

A prática da renúncia fiscal amplia também o conflito regional e acirra o 

desequilíbrio fiscal. O financiamento indireto a setores produtivos específicos leva a uma 

competição entre os entes federados da qual se beneficiam empresas que acabam pagando 

menos tributo sobre a produção. O estado, ao deixar de arrecadar, recorre a receitas 

financeiras para compensar os tributos renunciados, já que o gasto público não diminui e 

tende a aumentar diante da ausência de um instrumento a nível nacional para regular os 

diversos interesses federados.  

Esse processo parece ser semelhante com o conceito de revolta tributária 

(SCHÄFFER; STREECK, 2013). Ela pode ser percebida não apenas pelo mecanismo 

político de constrangimento das elites sobre a matéria fiscal. Verifica-se num sistema 

federativo que os estados-membros participam da revolta utilizando-se do aparato 

institucional do Estado e de instrumentos judiciais para questionar a renúncia fiscal. 

Refere-se, no caso brasileiro, às diversas Ações Direta de Inconstitucionalidade - ADI 

protocoladas no Supremo Tribunal Federal. Nelas que estados de maior desenvolvimento 

econômico, como São Paulo, questionam os incentivos fiscais concedidos por estados 

brasileiros menos desenvolvidos em substituição a políticas de desenvolvimento. Goiás 

é, por exemplo, réu. 

Outra consequência é a redução da aplicação mínima dos recursos vinculados da 

educação e saúde, por exemplo. O governo ao aplicar esses recursos ordinários 

diretamente no setor econômico reduz a base de cálculo em que são aplicados os 
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percentuais de vinculação constitucional para setores sociais. Isso significa transferência 

indireta de recursos da área social para a de produção. No Gráfico 4, apresentou-se a 

participação de cada uma das funções na despesa total de Goiás com os dados de renúncia. 

 

Gráfico 4 – Despesa por Função (%) 

 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

O gráfico indica que a maior parte dos recursos estaduais são aplicados nas 

funções tipicamente sociais, sendo elas educação, saúde, previdência social, assistência 

social e trabalho. As funções educação e saúde são as que tem maior peso porque os 

recursos a serem aplicados nelas são constitucionalmente vinculados, sendo 25% e 12% 

da receita tributária dos entes federados, respectivamente. Comparando os dados da 

despesa por funções com aqueles apresentados por categoria econômica, infere-se 

também que os gastos das diversas áreas são mais com despesas correntes do que despesas 

de capital. 

Verifica-se também que existe um certo equilíbrio entre o crescimento dos gastos 

com o setor produtivo e com setor social, o que denota que as capacidades administrativa 

e financeira do estado de Goiás estão voltadas para as áreas social e econômica. Essas 

duas funções representam os principais gastos de Goiás no período. Sem os valores de 

renúncia o dispêndio na área social representaria, no entanto, porcentagem maior do total 
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das despesas públicas do estado. O mesmo não se pode dizer sobre os gastos com as 

funções de estados e de administração. No total, elas sofreram pouca variação. Infere-se 

que as reformas administrativas pouco alteraram o nível de gastos com a própria 

administração pública, o que mudou foi a composição das despesas, ou seja, o aumento 

de gastos com áreas típicas do Estado e redução das despesas com gestão. 

A categoria “Outras” que se refere à função Encargos Especiais engloba as 

despesas que não se possam associar um bem ou um serviço a serem geradas no processo 

produtivo corrente. Enquadram-se nessa definição dívidas, ressarcimento, indenizações e 

outras despesas afins. O Gráfico 4 mostra uma queda nos anos em análise no que tange 

aos encargos com o serviço da dívida. Todavia, o dado não significa redução do 

endividamento, pois, além da amortização ocorrer paulatinamente, foram realizados 

novos contratos de financiamento com a finalidade de substituir dívidas “mais caras” e 

investir em infraestrutura do estado. 

 

3.3. Análise da situação fiscal 
 

Nessa sessão são analisados dados sobre a evolução de indicadores fiscais. A 

análise dos resultados obtidos refere-se à capacidade do estado de Goiás de produzir 

resultados de manutenção do equilíbrio das contas após reformas administrativas. O foco 

de análise dos dados sobre execução orçamentária e arrecadação são o percentual dos 

investimentos e a forma de financiamento das despesas estaduais em contexto de 

sucessivas reformas. As inferências com esses dados buscam demonstrar o quão favorável 

é o panorama dos ajustes fiscais introduzidos pelas reformas. 

 

1. Resultado Orçamentário Fiscal 

 

 Esse indicador foi obtido a partir de dados apresentados no Balanço Orçamentário 

que é publicado bimestralmente pelo Poder Executivo, como anexo do Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária, previsto na Constituição Federal (art. 165, § 3º). 

Seu objetivo é demonstrar a execução orçamentária em um determinado exercício, 

apresentando um resultado positivo (superávit) ou negativo (déficit). Isso significa, 

portanto, que esse indicador mostra o equilíbrio fiscal de um determinado ente nacional. 

Se o resultado é superavitário, houve um ingresso de receitas superior ao valor 

das despesas executadas no mesmo período ou então a manutenção da receita com 
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diminuição da despesa. A apuração de um resultado orçamentário deficitário indica a 

necessidade de financiamento do setor público. Em princípio, a implantação de políticas 

de reformas administrativas deveria buscar resultados próximos ao eixo vertical, já que 

geralmente tais alterações no Estado visam o crescimento ou a manutenção do nível da 

receita e a redução da despesa. 

 

Gráfico 5 – Resultado Orçamentário Fiscal (Em milhões)43 
 

 
Fonte: Balanço Geral do Estado / Relatório Resumido de Execução Orçamentária / Elaboração própria 
 

Analisando o gráfico, percebe-se um acentuado déficit orçamentário nas contas 

goianas, exceto nos anos de 2008 e 2011, quando dois projetos de reforma administrativa 

foram implantados. O panorama geral é de crescimento dos resultados negativos, com 

acentuada tendência linear de déficit, o que significaria desequilíbrio fiscal numa primeira 

análise. Quanto aos anos superavitários, é provável que o saldo positivo neles sejam 

reflexos das reformas do estado e a situação de déficit nos anos que as antecederam 

indicam o motivo delas.  

No entanto, é preciso observar que houve aumento da receita em 2008, por causa 

da unificação das contas de tributos de vários órgãos da administração estadual junto ao 

Tesouro Estadual. No caso de 2011, esse aumento decorre do ingresso extraordinário de 

R$ 2,476 milhões, advindos, principalmente, da negociação da Companhia Energética de 

                                                           
43 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para 
Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas. 
Valores consolidados após Balanço Geral do Estado 
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Goiás (CELG Distribuição) e da venda da administração bancária das contas da Executivo 

estadual à Caixa Econômica Federal (SEIXAS; SILVA, 2016).  

Os dados mostram, também, que nos anos eleitorais de 2006, 2010 e 2014, o 

resultado orçamentário foi negativo. Existe ainda um descompasso maior do indicador 

nos anos pós-eleição, o que corrobora com as teorias de ciclos políticos de negócio. A 

exceção é 2011, que pela razão já apresentada, teve superávit orçamentário. Já o ano de 

2015 chama atenção porque apresentou um descompasso maior do que os anteriores. 

Nesse caso, no ano anterior, além da eleição estadual, o governo eleito, após o pleito, 

introduziu uma reforma administrativa reduzindo drasticamente o número de órgãos 

públicos. Esse crescimento da despesa acima da receita combinado com disputa eleitoral 

e reorganização da administração pública goiana ampliou, assim, o déficit orçamentário. 

 

2. Resultado Primário 

 

Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais, o resultado primário representa a 

diferença entre a receita e a despesa primárias (BRASIL, 2014). O resultado primário, 

sua apuração, indica a execução e o impacto da política fiscal no ente público e, também, 

se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua 

arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas 

primárias.  

Os superávits primários deveriam ser direcionados para o pagamento de serviços 

da dívida, já que empréstimos para financiar despesas correntes como pagamento de 

funcionários, despesas administrativas e, principalmente, juros são vedados44. O objetivo 

desejável do indicador é reduzir o estoque total da dívida líquida, pois déficits primários 

representam aumento da dívida. Também é desejável que reformas administrativas 

melhorem o indicador ou, no mínimo, mantenham a capacidade de diminuir a dívida 

pública do Estado. 

O Gráfico 6 apresenta o resultado primário de Goiás a cada ano em comparação 

com uma meta. Essa meta é estabelecida para o exercício seguinte, por meio do projeto 

de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder 

                                                           
44 Essa regra foi estabelecida na Constituição Federal (Inciso III, Art. 167) e impede que o montante das 
operações de crédito em um exercício financeiro exceda o montante das despesas de capital. “É 
precisamente por essa razão que a regra é conhecida na literatura internacional como ‘regra de ouro’” 
(BRASIL, 2014, p. 371) 
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Legislativo. A meta advém de uma previsão de arrecadação e da adoção de prioridades 

do governo para o ano e, no dos governos estaduais, de pactuação no Programa de 

Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados - PAF firmado com a Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN 45. Ela não representa limite propriamente dito, mas sim um objetivo a 

ser alcançadas pelo ente. No entanto, se verificado que a realização da receita poderá não 

comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no 

Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio 

e nos montantes necessários limitação de empenho e movimentação financeira, conforme 

os critérios previstos na LDO46 (BRASIL, 2000). 

 

Gráfico 6 – Resultado Primário (Em milhões R$)47 

 

 
Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária / Lei de Diretrizes Orçamentárias / Elaboração 
própria 
 

Os dados mostram que o resultado primário atingido foi superior à meta em 07 

dos 11 anos analisados, o que corresponde a 63% do total. Isso significa que o resultado 

seria suficiente para cobrir o serviço da dívida. Contudo, duas observações são 

necessárias: a primeira é que existente uma tendência de redução do resultado na série 

                                                           
45 No caso do Estado de Goiás, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.496/97, Resolução do Senado Federal 
nº 67/98 e o Contrato nº 007/98 STN/COAFI, de 25/03/98 entre a União e o Estado de Goiás. 
46 Art. 9°, LRF. 
47 Nos exercícios de 2006 e 2007, a despesa primária executada foi apresentada no RREO como despesa 
liquidada. Nos demais, como despesa empenhada. Valores consolidados após Balanço Geral do Estado. 
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histórica, invertendo a tendência de superávit para déficit em 2014. Cabe lembrar que 

antes dessa inversão duas reformas administrativas foram realizadas. Seria desejável na 

relação entre reformas e gestão fiscal que esse indicador apresentasse um resultado fiscal 

positivo ao longo do tempo. A segunda observação é que geralmente a meta é menor do 

que o resultado, o que indicaria que o esforço fiscal do governo foi efetivo e eficiente. A 

diferença entre meta e resultado, no entanto, não pode ser sempre assim entendida pois a 

meta pode ser alterada ao longo do ano da execução orçamentária para adequar à realidade 

fiscal do setor público à previsão de arrecadação.  

Identificou-se, por exemplo, que, em 2015, a meta estabelecida em 2014 para o 

exercício foi alterada, por meio da Lei n.º 18.836, de 21 de maio de 2015. A previsão 

inicial era de um resultado primário de quase R$ 528 milhões e foi alterado para um 

déficit primário de R$ 441 milhões. O mesmo ocorreu com as metas de 2017, 

estabelecidas em 2016, conforme Lei n.º 19.936, de 20 de dezembro de 2017. 

Esse tipo afrouxamento da meta poderia mascarar tanto o aumento da despesa, 

quanto a redução da receita primárias, além de redução do controle da dívida pública. Se 

houvessem situações recorrentes no comportamento fiscal de Goiás seria adequado 

afirmar que Estado não consegue perseguir a política traçada no que se refere à proposta 

de redução ou controle do déficit das contas públicas. 

Quanto aos 04 anos em que houve déficit fiscal, 02 deles ocorreram após a 

reforma de 2008, o que compreende o ano da corrida eleitoral de 2010, e os outros 02 

ocorreram durante a corrida eleitoral de 2014, em que foi implantada a reforma, e no ano 

subsequente, justamente o que foi alterado pela lei de 2015. 

 

3. Resultado Operacional Líquido 

 

Esse indicador de gestão fiscal projeta qual seria a situação fiscal na hipótese de 

o estado atingir seu nível máximo de endividamento, como previsto na LRF e nas 

resoluções do Senado Federal. Isso porque, para o cálculo do resultado, o valor de receitas 

financeiras e de empréstimos são excluídos, permanecendo, no entanto, os juros e os 

encargos da dívida, assim como o valor da amortização dessa. Nessa hipótese, o ente 

federado estaria impossibilitado de contrair novas Operações de Crédito, ou então, pelo 

menos, em um contexto ideal, não aumentaria esse nível, mas reduzi-lo-ia.  
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Gráfico 7 – Resultado Operacional Líquido (Em milhões R$)48 
 

 
Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (6° Bimestre) / Elaboração própria 

 

A situação demonstrada no Gráfico 7 indica que se Goiás não buscasse receitas 

financeiras durante dos exercícios não seria possível arcar com o pagamento de seus 

compromissos. Os valores se deterioram cada vez mais a partir de 2009, com ligeira 

melhora em 2016. A acentuada redução do resultado comparada com os indicadores 

anteriores mostra também que houve aumento na dependência do estado em obter receitas 

financeiras no intuito de não incorrer em déficits fiscais e orçamentários maiores do que 

os já apresentados.  

Assim como na análise do Resultado Orçamentário fiscal, os dados mostram que 

nos anos eleitorais de 2006, 2010 e 2014, o resultado operacional líquido foi negativo. 

Apesar da melhora nos anos pós eleições de 2010 e 2014, existe uma tendência forte para 

resultados cada vez mais menores do que o ano anterior. Essa mesma tendência é 

percebida quando se analisa a relação entre os impactos das reformas e os dados 

encontrados. Após a reorganização administrativa, os resultados são sucessivamente 

menores, mesmo com uma provável redução de despesas, com exceção dos dados após a 

reforma de 2014.  

Verifica-se que, tendo em vista a necessidade do Estado de arcar com o 

pagamento dos juros e dos encargos da dívida, bem como amortizar o valor devido, há 

um peso considerável a manutenção de políticas de captação de recursos não tributários 

                                                           
48 A despesa total refere-se à despesa empenhada no exercício. Valores atualizados após consolidação do 
Balanço Geral do Estado. 
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para honrar as despesas contraídas. Essas, aliás, não se reduziriam na mesma proporção 

em que se diminuiria ou se anularia, no cenário hipotético, o endividamento público, nem 

quando reformas administrativas são implantadas. 

 

4. Resultado Nominal 

 

O Resultado Nominal representa a variação da dívida fiscal líquida num 

determinado período (BRASIL, 2014). Valores positivos ao longo dos exercícios indicam 

que está ocorrendo aumento do estoque da dívida pública, ou seja, crescimento do 

endividamento. Portanto, se o objetivo da reforma é o equilíbrio das contas, a redução do 

endividamento é uma ação importante.  

A forma de atingir o objetivo é promover uma gestão eficiente dos recursos 

públicos e, um resultado que apresente ampliação no nível de endividamento superior ao 

nível de incremento da receita pode ser interpretado como indício de má gestão fiscal, já 

que o Estado estaria ampliando seu endividamento em patamares superiores ao da 

ampliação da sua capacidade de pagamento. Isso significa que o valor apurado das 

variações que resultam no resultado nominal em determinado contexto de ajuste fiscal e 

de reformas deveria ser pelo menos igual ou decrescente ao dado após a implementação 

da política de reequilíbrio.  

 

Gráfico 8 – Resultado Nominal (Em milhões R$) 

 
Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (6º Bimestre) / Balanço Geral do Estado / 
Elaboração própria 
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Como se observa no Gráfico 8, o Estado de Goiás apresenta resultados nominais 

positivos que oscilam sobremaneira no período de análise. Isso demonstra que a dívida 

fiscal líquida tem crescido anualmente. O que chama atenção é o ano de 2010. O valor do 

resultado nominal nele é alto, em razão de operações de crédito autorizadas para a CELG 

Distribuição, no valor R$ 1.721.624.539,39 (um bilhão, setecentos e vinte e um milhões 

e seiscentos e vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos).  

Nesse ano está ainda a operação de crédito da Caixa Econômica Federal e Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor R$ 

113.724.000,00, dentro do Programa Emergencial de Financiamento (PEF), criado para 

compensar a diminuição de receitas dos governos estaduais e distrital com a crise 

econômica, principalmente pela redução do Fundo de Participação dos Estados.  

Interessante observar também que essas operações de crédito foram seguidas de 

várias. Entre os anos de 2010 e 2013 a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) autorizou, 

ao analisar o perfil econômico-financeiro do estado, a contratação de empréstimos da 

ordem de R$ 7,7 bilhões sob o argumento de que o Governo goiano teria capacidade de 

endividamento.  

No entanto, parte considerável do valor foi destinado à troca de dívida antiga e 

mais cara por uma dívida nova com, no mínimo, cinco anos de carência e juros mais 

baixos. O estado estaria, assim, economizando com pagamentos de dívidas uma quantia 

de R$ 700 milhões mensais (GOIÁS, 2013), porém postergando o seu pagamento. Nota-

se esse comportamento no gráfico, nos anos subsequentes, indicando que houve 

renegociação das dívidas e o seu alongamento.  

Para contextualizar a variação da dívida fiscal líquida, ela foi analisada também 

juntamente com a variação da receita corrente do Estado. Esse parâmetro permite 

relativizar os dados do crescimento da dívida pública, pois demonstra se a ampliação do 

endividamento tem relação com o incremento da receita. Contudo, essa análise tem que 

ser feita com certa cautela, pois compara apenas dados de receita, sem levar em 

contrapartida o efeito da despesa sobre e economia e a arrecadação futura. 

Caso a dívida crescesse mais do que a receita, sob o olhar de uma gestão fiscal 

responsável poder-se-ia analisar os dados como sinônimo de irresponsabilidade fiscal e 

as políticas de reforma administrativa como inadequadas à situação fiscal do estado. Se o 

contrário fosse verificado, ou seja, resultados positivos, a situação iria sugerir aumento 
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de arrecadação em patamares superiores ao do endividamento e uma política de reforma 

adequada para as finanças estaduais. 

 

Gráfico 9 – Comparação entre Receita Corrente Líquida e Dívida Consolidada 
Líquida (Em milhões R$) 49 

 

 
Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (6º Bimestre) / Balanço Geral do Estado / 
Elaboração própria 
 

Analisando a relação entre a receita e a dívida, os resultados obtidos mostram o 

nível de endividamento sendo paulatinamente enquadrado dentro da receita corrente 

líquida do estado de Goiás. Existe uma tendência maior para reduzir essa diferença a 

partir de 2011, sendo que em alguns dos anos analisados a receita foi maior que o total da 

dívida consolidada.  

O que se percebe de forma geral é que, apesar da tendência de redução do 

resultado primário (Gráfico 6) e do aumento do resultado nominal (Gráfico 8), o valor da 

receita corrente do estado de Goiás tem sido maior do que o estoque da dívida pública. 

Mesmo com o ambiente econômico após 2008 desfavorável ao crescimento da 

arrecadação, isso poderia ensejar novas operações de crédito, já que demostra capacidade 

de endividamento do estado. 

                                                           
49 Valores atualizados após a consolidação do BGE-GO, considerando a Dívida Líquida do exercício a 
publicada no exercício subsequente. 
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5. Relação do crescimento da Receita Tributária com o PIB nominal 

 

Esse indicador faz uma comparação entre o crescimento da Receita Tributária e 

do PIB estaduais, mostrando, portanto, uma correlação entre tributo e atividade 

econômica. Em condições normais, o aumento da arrecadação tributária deveria ser da 

mesma magnitude ou bem próxima do acréscimo do produto interno, se não houver 

aumento de tributos. Assim, seria tendência natural haver aumento da receita tributária 

num cenário de crescimento econômico no Estado.  

Por outro lado, ele sugere que num contexto de redução da atividade econômica 

é de se esperar que haja a diminuição da arrecadação tributária e a necessidade, por 

conseguinte, de uma acomodação das despesas públicas à receita arrecadada. 

 

Tabela 4 – PIB e Receita Tributária 
 

(Em milhões R$) 

Ano PIB 
Variação PIB 

(%) 
Receita 

Tributária 

Variação 
Receita 

Tributária (%) 

2006 61.375 12,24% 5.459,5 10,35% 

2007 71.411 14,05% 6.453,9 15,41% 

2008 82.418 13,36% 7.700,9 16,19% 

2009 92.866 11,25% 8.121,9 5,18% 

2010 106.770 13,02% 9.669,4 16,00% 

2011 121.297 11,98% 11.320,2 14,58% 

2012 138.758 12,58% 13.360,7 15,27% 

2013 151.300 8,29% 15.601,4 14,36% 

2014 165.015 8,31% 16.845,8 7,39% 

2015 173.632 4,96% 17.594,3 4,25% 

2016 178.948 2,97% 18.630,0 5,56% 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do IBGE e IMB e Balanço Geral do Estado consolidado 
(Anexo 10) 

 

Os dados na Tabela 4 mostram a variação de um ano para o outro do PIB e da 

Receita tributária bruta, isto é, sem as transferências constitucionais intergovernamentais 

e de competência do estado. Para completar a série histórica analisada, foram utilizados 

dados estimados sobre o PIB nos anos de 2015 e 2016, uma vez que não estão disponíveis 

informações referentes ao indicador econômico nesses anos.  
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Percebe-se na Tabela 4 que a variação da arrecadação tributária do estado é 

relativamente maior do que a variação do PIB goiano na maior parte dos anos analisados. 

Essa, por sinal, tem reduzido seu crescimento desde 2010, enquanto aquela se manteve 

entre 2010 e 2013 quase que constante, tendo redução a partir de 2014. Esses dados 

podem ser melhor comparados se apresentados graficamente, conforme abaixo.  

 

Gráfico 10 – PIB e Receita Tributária (%) 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 O Gráfico 10 mostra melhor o resultado do indicador em três períodos. O primeiro 

período vai até o ano de 2009, logo após a crise econômica mundial de 2008, quando a 

variação da arrecadação estadual teve uma acentuada redução. O segundo começa em 

2010 e segue até o ano de 2013, com uma aparente recuperação da capacidade 

arrecadadora do estado de Goiás. O terceiro é representado a partir de 2014, ano em que 

novamente a variação da arrecadação é inferior do que a do ano anterior e assim se 

mantém até o ano de 2016.  

Enquanto no geral a variação do PIB foi cada vez menor em relação a partir 2008, 

a variação da arrecadação tributária foi menor em dois momentos e nos demais anos 

manteve-se praticamente constante. A arrecadação estadual no ano da crise teve a maior 

variação e logo em seguida tem uma redução drástica. Isso poderia ser explicado por uma 

série de fatores, entre eles uma tentativa de desoneração do setor produtivo para superar 
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a crise de 2008 e a adoção de outro modelo de financiamento das políticas públicas de 

baixa sustentação fiscal. 

Embora se note melhora da arrecadação, a variação da receita não se sustenta. 

Existiu um período de ampliação nos níveis de arrecadação de tributos estaduais, tendo 

em vista os incrementos percebidos de um período de crescimentos econômico e as 

prováveis medidas de superação crise, mas com a redução do PIB, ano após ano, a receita 

tributária teve nova queda. Esses dados sobre variação de PIB e receita mostram, assim, 

pouca relação com as reformas ocorridas nos anos de 2008, 2011 e 2014. Apesar disso, 

as reformas podem ter algum resultado significativo sobre a redução das despesas. Por 

isso, é importante a análise da variação da despesa com a da receita anuais.  

 

6. Relação da Variação da Receita Total com a Despesa Total 

 

Na análise da variação da despesa total com a da receita total, em cada ano, seria 

importante identificar em termos de espaço fiscal, no curto prazo, o equilíbrio entre essas 

variáveis. Contudo, tendo em vista o cenário traçado de crise fiscal para as reformas de 

estado era de se esperar que tal situação fosse evidenciada nos dados que se apresentam 

no Gráfico 11, assim como a retorno ao equilíbrio das contas, após a implantação delas. 

 

Gráfico 11 – Relação da variação da Receita Total com a Despesa Total (%) 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Verifica-se graficamente que somente nos anos de 2008, 2011 e 2016 a receita foi 

maior que a despesa, o que poderia indicar, nos dois primeiros casos, que as reformas 

conseguiram reduzir as despesas no ano de implantação. No entanto, esse imediatismo é 

pouco provável de ocorrer, sobretudo porque, se houvesse rápida redução de despesas 

logo após as reformas, a relação entre a receita e a despesa deveria manter-se equilibrada 

nos anos subsequentes e não se mantém.  

Como não é possível confirmar a relação entre a implantação da reforma e a 

redução da despesa, o que o Gráfico 11 mostra é a existência de um deslocamento entre 

as curvas e praticamente nenhuma coincidência entre elas. Era de se esperar com a 

implantação da reforma que esse deslocamento fosse praticamente nulo ou menor do que 

o apresentado. No entanto, a despesa varia mais do que a receita no período, indicando 

inadequação da reforma no controle das contas públicas e pouca preocupação com a 

gestão fiscal diante o cenário de arrecadação menor. 

É visível ainda o descompasso entre despesa e receita nos anos em que ocorrem 

as eleições. Existe uma variação dos gastos totais em relação aos recursos totais. Ela é 

seguida por uma redução das despesas no ano seguinte ao do pleito eleitoral no estado. 

Deste modo, os resultados sugerem que as melhorias esperadas com as reformas não têm 

relação direta com a melhora do indicador e, se houvesse, os dados dos indicadores 

anteriores demonstram que os benefícios não seriam duradouros. 

 

7. Relação do Investimento Planejado com o Investimento Executado 

 

A relação entre o que foi planejado e executado no que tange às despesas de 

investimentos mostra duas coisas. Uma é a capacidade do estado de aplicar recursos com 

certo grau de discricionariedade dentro de um ambiente de rigidez orçamentária. A outra 

é o comportamento da burocracia na execução do orçamento planejado, isto é, a 

capacidade de a máquina administrativa conseguir executar a despesa de investimento. 

Na presente análise, limita-se a mostrar como se comporta o investimento público dentro 

da capacidade orçamentária reduzida do estado de realizar os gastos.  

Foram consideradas apenas as despesas com investimento e não as de inversão 

financeira, que são aquelas que abrangem os gastos com aquisição de imóveis em 

utilização, aquisição de bens para revenda, aquisição de títulos de crédito de títulos 

representativos de capital já integralizado, constituição ou aumento de capital de 

empresas, concessão de empréstimos, entre outros (BRASIL, 2014).  
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Ademais, é importante que esse indicador capte as restrições financeiras que os 

entes passam. Ao contrário do governo federal, que tem capacidade de elevar seu 

endividamento, os estados e municípios precisam de autorização da União para se 

endividar e, dessa forma, qualquer eventual necessidade de caixa inviabiliza a execução 

da despesa pública. Por assim ser, a reforma do Estado para ajuste das contas teria como 

reflexo o aumento do nível de investimento, tanto o planejado, quanto o executado. 

 

Gráfico 12 – Relação do Investimento Planejado com o Executado50 (%) 
 

 
Fonte: Balanço Geral do Estado 
 

A situação em todos os anos é de certa distância entre o que foi planejado e o 

executado. No Gráfico 12, ela é maior entre os anos de 2008 e 2009 e entre 2011 e 2014, 

sendo acentuada entre 2012 e 2014. Os dados sugerem, portanto, dificuldade de atingir 

os níveis planejados de investimento. 

O gráfico mostra também que o nível executado de investimento estatal saiu de 

4,64% em 2007 para 8,10% em 2010, invertendo-se a tendência de crescimento em 2011 

e 2012. Esses níveis só voltam a ser maiores nos anos de 2013 e 2014, quando o Estado 

contratou operação de crédito interna no valor de R$ 1,56bi proveniente de contrato de 

                                                           
50 No valor planejado, foi considerada a despesa autorizada, que se refere à despesa orçada acrescida por 
meio de créditos adicionais. A despesa total refere-se à despesa empenhada no exercício. 
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financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, aprovado em conformidade com a Lei no 

18.032, de 22 de maio de 2013. A realização desse contrato de financiamento demonstra, 

nesse sentido, que sem recursos externos à arrecadação tributária, o nível de investimento 

realizado no estado de Goiás não se sustentaria e possivelmente seria ainda menor.  

O que se vê nesses dados sobre o nível de investimento do estado é que os 

resultados positivos após as reformas não confirmam que a implementação de mudanças 

na estrutura do Estado aumentou a capacidade de investimento. Há de fato uma melhora 

nos índices que não se sustenta, mas tudo indica que ela tem pouco a ver com as reformas. 

Muito se deve ao endividamento de Goiás para realizar despesas de investimento.  

A capacidade do estado de investir vem apresentando redução. A busca por 

receitas extraordinárias, o aumento das transferências intergovernamentais ou até mesmo 

o aumento de alíquotas de impostos sugerem que o estado permanece em uma crise e que 

o modelo de reforma associado às características do pacto federativo não se mostra capaz 

de atenuar esses efeitos.



 

Conclusão 

 

A pesquisa partiu de um questionamento sobre o porquê as reformas ocorridas em 

2008, 2011 e 2014 não alcançaram o pretendido ajuste fiscal no estado de Goiás. A 

hipótese é que existe um viés eleitoral no discurso da regulação das despesas e receitas 

públicas que orienta as reformas no estado, o qual tem por finalidade a continuação de 

um projeto político de Estado e não um ajuste fiscal propriamente dito. O objetivo era 

analisar a relação entre contas públicas estaduais e a reforma dos estados e com isso 

verificar especificamente se havia similaridades entre os ajustes fiscais federal e estadual 

a partir das experiências anteriores das reformas federais, se as medidas de ajuste fiscal 

eram automaticamente transferidas entre os entes federativos, qual a provável razão das 

reformas de Estado continuar a operarem a partir de modificações administrativas e não 

pelo aumento de tributos ou pela melhoria do gasto público, qual a maneira possível de 

racionalizar o estado para melhor atuar, se ele é vinculado a uma estrutura centralizada, 

altamente controlada e dependente da partilha dos tributos federais.  

Pois bem, a primeira conclusão a partir dos dados pesquisados sobre as reformas 

no estado de Goiás é que elas se limitaram em modificar a estrutura organizacional da 

administração pública reduzindo ora a quantidade de órgãos e entidades, ora a quantidade 

de unidades administrativas vinculadas a esses órgãos. Tanto na reforma do governo 

Alcides (PP), quanto nas duas do governo Perillo (PSDB) aquela foi a principal ação do 

programa de reforma do estado de Goiás e claramente era apresentada como mudanças 

para “fazer mais com menos”. Houve outras medidas, além dessas mudanças 

organizacionais de redução da administração pública goiana. O corte na quantidade de 

cargos em comissão de assessoramento e de contratos por tempo determinado é o 

principal exemplo. Todavia, pouca atenção parece ter sido dada a essas medidas, apesar 

de sua implementação juntamente com as reformas. Prevaleceram as expectativas com a 

reforma da estrutura sobre os gastos diretos do Tesouro com pessoal de livre nomeação e 

exoneração.  

Uma outra conclusão é que a redução da estrutura do Poder Executivo é entendida 

como uma economia aos cofres públicos, na medida em que libera o governo da 

nomeação dos ocupantes dos cargos da estrutura e reduzia sobremaneira as despesas de 

manutenção e custeio dos órgãos e entidades do estado. A impressão é que o mero 

enxugamento da máquina (estrutura e pessoal comissionado ou temporário) iria 
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estabelecer, automaticamente, o equilíbrio das contas públicas goianas, o que é reforçado 

pelas mensagens encaminhadas ao Legislativo. Essas, aliás, tratavam de forma genérica 

o quanto o estado economizaria das mudanças na máquina administrativa, sem que um 

impacto financeiro detalhado nos curto e médio prazos fosse identificado nos documentos 

pesquisados. 

Quando se compara essas conclusões com os dados sobre as finanças do estado, 

em particular o Resultado Orçamentário Fiscal (Gráfico 5), não é plausível o argumento 

de equilíbrio fiscal após as reformas, principalmente, quando se estende o horizonte para 

além do ano em que elas entraram em vigor. Também não parece certo indicar que os 

resultados positivos nos anos de 2008 e 2011 podem ser consequência das reformas ou 

seriam resultado de modelos de choque de gestão, haja vista o ingresso de recursos 

extraordinários nesses anos. Sendo assim, não é possível verificar um resultado de ajuste 

fiscal sob a ótica do equilíbrio entre receita e despesa. Se fosse possível afirmá-lo, mesmo 

que a curto prazo, os dados mostram que não há sustentabilidade do ajuste no médio 

prazo, sobretudo, próximo aos períodos eleitorais para o cargo de Chefe do Executivo. 

Conclusões sobre o ajuste em si são necessárias também porque têm impacto 

direto sobre o processo de formulação e implementação das reformas. Ao se observar o 

equilíbrio das contas públicas, a expectativa é uma análise da receita e da despesa. Ocorre 

que as reformas implementadas foram realizadas apenas a partir de um programa de 

redução de despesas. Não há nos documentos pesquisados menção a propostas de 

mudanças nas bases tributárias do estado no sentido de aumentar alíquotas e, assim, a 

arrecadação. A única proposta que se aproxima disso é a de revisão de benefícios fiscais 

no ano de 2008, o que não chegou a ser implementado se se considerar que os dados de 

renúncia de receita apresentados não tiveram redução (Tabela 4).  

As informações colhidas de outros estudos mostram, por outro lado, que o 

aumento da receita ocorreu mais por recursos extraordinários do que por aumento da 

receita tributária, própria do estado, o que é, portanto, variável, inconstante e perene 

independente do período analisado. Essas informações são confirmadas pelo aumento do 

déficit na conta centralizadora e ainda pelo crescimento da receita total (tributária e 

outras) maior do que a variação do PIB goiano, mesmo com a redução dos níveis de 2008 

para 2009. Se essas receitas extras não fossem levadas em consideração a situação 

apresentada no Resultado Operacional Líquido (Gráfico 7) seria agravada e o estado teria 

declarado, provavelmente, situação de calamidade financeira antes mesmo do que os 

estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Desse modo, conclui-se 
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que a formulação das políticas de ajuste e de reforma não levou em consideração o 

aumento de receita própria de Goiás. 

Sob a ótica da situação fiscal do estado de Goiás, o panorama financeiro não se 

mostra favorável desde 2006 e o orçamentário segue praticamente a mesma tendência. 

Existe uma queda geral nos indicadores de gestão fiscal. Destacam-se a redução das taxas 

de resultados primários, a ampliação dos níveis de endividamento estadual e a utilização 

de recursos de fontes vinculadas e diretamente arrecadadas como forma de garantir a 

solvência financeira das obrigações do estado. A conclusão é que, independente das 

reformas, os impactos fiscais nas contas públicas são pouco favoráveis e, ainda que 

existam resultados positivos, eles são insustentáveis e mínimos para manter o nível de 

gastos crescentes.  

Com relação aos dados sobre as despesas, observa-se que a diferença entre os 

níveis da receita total e da despesa total (Gráfico 11) é de ampliação dessa em relação 

àquela na maior parte dos anos. Contudo, quando alguns recortes são realizados para 

análise das despesas de modo mais aprofundado (Gráficos 3 e 4), os resultados mostram 

em três dimensões um comportamento das reformas administrativas diferente daquele 

percebido a partir dos indicadores fiscais. 

A primeira dimensão cuidou de identificar se a principal finalidade das reformas 

foi atingida, isto é, a economia aos cofres público com a extinção, fusão e incorporação 

de órgãos e unidades administrativa a partir da implantação das reformas. O que os dados 

mostram é a redução das despesas nas funções de administração e de custeio da máquina 

(Outras Despesas Corrente). Isso significa diminuição de certas estruturas administrativas 

do estado de Goiás. Também existe redução dos valores gastos com os encargos 

relacionados à amortização e juros da dívida do estado, o que pode apontar para a redução 

do estoque da dívida no longo prazo se não houver contratação de novas dívidas51. Deste 

modo, o objetivo de reduzir essas despesas parece ter sido alcançado pelas reformas.  

A segunda dimensão diz respeito ao destino dos recursos economizados com essas 

reduções da estrutura administrativa e da dívida. Se seguisse o que era proposto nos 

projetos de reforma, o governo deveria tê-los aplicados em despesas de capital, pois um 

dos objetivos dos ajustes fiscais proposto pelas alterações organizacionais do estado é 

recuperar a sua capacidade de investimento para evitar novos ciclos de ajuste fiscal. A 

análise mostra, no entanto, que a origem das receitas para os investimentos é proveniente, 

                                                           
51 É preciso salientar que o governo contraiu novas dívidas para “rolar” as dívidas mais caras, como 
apresentado no terceiro capítulo 
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em sua maioria, de operações de crédito, contraídas no período após a crise econômica 

de 2008. Os recursos economizados nem sempre são destinados aos investimentos em 

infraestrutura, que dificilmente são executados conforme planejado (Gráfico 12).   

A análise dessa segunda dimensão indica também que, mesmo havendo aumento 

da capacidade de investimento, parece não haver indícios de efeitos multiplicadores 

fiscais52. Os indicadores de gestão fiscal não mostram impactos positivos sobre as 

finanças estaduais da aplicação dos recursos das operações de crédito, durante os períodos 

em que a situação econômica do estado era mais sensível. Contudo, é necessária uma 

análise com maior rigor e mais detalhada sobre esse aspecto para verificar isso. O que de 

fato pode-se concluir é que a destinação dos recursos não se realiza como previsto nas 

reformas. 

A última dimensão observada desdobra da segunda e visa identificar em que área 

as sobras dos recursos foram aplicadas já que o seu destino não se confirmou. De maneira 

geral, os dados mostram que as despesas com pessoal e encargos sociais do estado 

aumentaram no período analisado. Elas aumentaram mais do que a redução com as 

despesas de custeio e de dívida, sugerindo ampliação para além daquela economia com a 

redução das outras despesas correntes e da dívida, ou seja, mais do que o direcionamento 

dos recursos economizados, o estado aumentou seus gastos com os servidores sem que 

houvesse recursos para isso.  

Outrossim, quando se analisa os dados sobre a despesa de pessoal segundo a sua 

destinação funcional, três são as possibilidades de aplicação das despesas: os setores 

sociais, os produtivos ou ainda os tipicamente do Estado. A pesquisa mostra que, no caso 

dos gastos em setores sociais, a maior parte deles é proveniente de vinculações e elas 

pouco ultrapassaram o mínimo constitucional. Quanto aos gastos em segmentos 

produtivos, os dados de renúncia são o principal componente do montante total e, como 

se viu na Tabela 4, eles tiveram pouca variação53. A conclusão, assim, é que as despesas 

de pessoal aumentaram mais nas funções típicas do Estado, pois ambas cresceram juntas. 

Aliás, esse dado é corroborado com o estudo do Instituto Mauro Borges apresentado no 

Capítulo 2 sobre o perfil da folha salarial do estado de Goiás. 

                                                           
52 O multiplicador fiscal é um conceito keynesiano que trata da eficácia de políticas fiscais anticíclicas e 
sobre os seus prováveis efeitos expansionistas que poderiam levar à recuperação econômica em situações 
de recessão e, por conseguinte, a “novas” receitas (ORAIR; SIQUEIRA; GOBETTI, 2016). 
53 Vale recordar que renúncia fiscal não são gastos orçamentários e, portanto, não incide sobre eles despesas 
de pessoal. 
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Sob a ótica do gasto público, das três perspectivas analisadas, apenas uma é 

condizente com os objetivos de ajuste fiscal da reforma. Mesmo assim, ela sozinha não é 

capaz de levar ao equilíbrio das contas públicas, porque a redução dos gastos com a 

estrutura foi menor do que o aumento das despesas com pessoal. Era de se esperar que, 

em um contexto de manutenção da receita, houvesse a redução dos gastos de custeio da 

máquina e da amortização da dívida, a transferência da economia obtida para despesas de 

investimento e certa constância no nível de despesas com pessoal e encargos. 

As evidências até o momento apresentadas revelam que as reformas em Goiás não 

atingiram o objetivo de equilíbrio fiscal. De um lado, elas desconstroem um pouco da tese 

dos governos analisados de que as reformas levam a ajustes fiscais e mostram que os 

processos de mudança e reorganização administrativa não se preocuparam 

verdadeiramente com as finanças públicas, seja porque não tratam de assuntos como a 

receita, seja porque, embora reduzam despesas, aumentam outras. Por outro lado, elas 

mostram que os dados fiscais e os gastos públicos, além de não conseguirem se manter 

nos níveis anteriores, pioram cada vez mais após as reformas, mostrando em várias 

situações insustentabilidade geral das finanças de Goiás e do próprio estado que vem 

dando sinais de esgotamento nesse modelo de reforma.  

Todavia, as primeiras conclusões aqui feitas não apresentam claramente um outro 

aspecto suscitado na hipótese, o de que as reformas acontecem porque têm um caráter 

eleitoral cuja intenção é a continuidade de um projeto político de Estado54. Esse lado 

ainda não explorado parte de um aspecto procedimental da democracia contemporânea 

porque dá a entender que a vontade do governo é a manutenção do status quo, ou seja, 

das relações políticas estabelecidas em um momento anterior. Sendo assim, é preciso 

identificar então como essas relações foram estruturadas e depois confirmar ou refutar 

integralmente a hipótese do problema. 

A pesquisa abordou a questão das relações políticas de modo implícito, mas, em 

se tratando de um trabalho baseado nas premissas da Sociologia Fiscal, o processo de 

formação delas pode ser verificado a partir do cenário fiscal do estado de Goiás. Para 

explicá-las é preciso retornar aos dados sobre as despesas públicas e complementarmente 

utilizar aqueles sobre as reformas, as intenções dos governos eleitos externados nos 

                                                           
54 Trata-se aqui de apenas um projeto político. Essa afirmação baseia-se nas afinidades entre os governos 
do período analisado, mesmo que um deles, o de Alcides Rodrigues (PP), no final, acabou rompendo com 
sua base, mas sem deixar de lado várias características que a compunha. Nesse sentido, as três reformas 
analisadas teriam hipoteticamente a finalidade de manter as relações políticas estabelecidas no estado de 
Goiás em um período anterior. 
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projetos de lei e nas legislações e o desenho institucional do Estado para melhor entendê-

las. O objetivo disso não é identificar todas essas relações, mas tornar mais claro aquelas 

que são endógenas às estruturas do Estado. Afinal de contas, os processos em estudo são 

essencialmente próprios e internos ao Estado. 

Os dados fiscais de Goiás entre 2006 e 2016 tem algumas características 

marcantes sobre esse processo político que forma a estrutura do Estado goiano. Uma é o 

crescimento das despesas de pessoal em um ambiente de contínuo desequilíbrio fiscal e 

de reorganizações administrativas do estado de Goiás. Outra é o aumento desses gastos 

em determinadas funções orçamentárias, por meio de reorganização nas carreiras públicas 

que resultou em ganhos reais para algumas categorias de servidores.  

Essas duas características em particular têm significados importantes, não porque 

mostram que, mesmo com dificuldades financeiras, os governos conseguem beneficiar os 

seus servidores55. Elas legitimam e dão espaço político para a racionalidade burocrática 

no estado e, ao fazê-lo, segregam estrategicamente um grupo, fundamental para a 

condução da política fiscal, a que se chama de burocracia econômica, como é o caso dos 

Auditores Fiscais para a arrecadação, os Procuradores de Estado para a execução fiscal e 

os Gestores Governamentais para o controle da despesa e da gestão. 

Aceitar determinados atores e ceder lugar a eles no processo decisório das 

políticas públicas devem ser entendidos como atos de reconhecimento e de fortalecimento 

deles nos espaços de poder do Estado. Isso significa, de um lado, conferir-lhes certa 

liberdade de ação e não interferir nessa relativa autonomia e, de outro, em última análise, 

facilitar que eles se reúnam em torno de um interesse político e coletivo, isto é, em um 

interesse de classe, aproveitando-se de suas capacidades de se organizar (AGUIAR, 

2012). 

A formação de um interesse de classe é um processo complexo onde interagem, 

articulam e conflitam fatores das mais variadas ordens. Mas, em se tratando da formação 

de um interesse de classe da burocracia, se acredita que fatores políticos e sociais 

relacionados ao seu ambiente de trabalho são mais relevantes do que de fatores 

econômicos. Todavia, no caso da burocracia goiana, o arranjo que a elevou para o centro 

das decisões políticas do estado partiu certamente do uso dos cofres públicos. A pesquisa 

mostra que esses fatores econômicos, além de fortalecê-la, criaram um vínculo político 

com seu financiador, o governo, e lhe conferiram relevância para o jogo político. 

                                                           
55 Refere-se aos servidores efetivos, já que o subsídio dos ocupantes de cargos de livre nomeação e 
exoneração de assessoramento não foram alterados desde que os cargos foram criados 
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Os dados pesquisados indicam também que a formação de um interesse de classe 

através das ações de valorização dos servidores e empregados públicos facilitou o apoio 

na implementação de projeto político do governo estadual, assim como das políticas de 

ajuste fiscal e de reforma, na medida em que esses servidores, em especial aqueles das 

carreiras de Estado, se beneficiavam dos incrementos artificiais no caixa do Tesouro. 

Afinal, a crença presente nos projetos de reforma goianos de que se rompia com o padrão 

de administração burocrática, ao transferir determinadas questões da vida da população 

aos quadros técnicos, melhor capacitados para compreender a técnica administrativa, veio 

acompanhada de planos de cargos e remuneração e aumento real de salários. Nesse 

sentido, é possível afirmar que as relações políticas que permeiam as estruturas do estado 

de Goiás no período analisado foram formadas a partir de uma aliança entre governo e 

servidores.  

Mas como em qualquer relação social, a conduta da burocracia e do governo 

mesmo que compartilhada orienta-se de acordo com conteúdos específicos, os quais 

podem gerar conflitos inerentes a ela.  A ascensão da burocracia goiana nos processos de 

reforma analisados veio acompanhada de um conflito político o qual é identificado a partir 

do desenho e da implementação das reformas do estado de Goiás. Ele começou com a 

centralização das atividades de controle interno, gestão de pessoas, compras corporativas 

e gestão do sistema de execução orçamentária do Estado na SEFAZ e se desenvolveu com 

a transferência a ela de vários planos de cargos e remuneração que reuniam servidores 

das áreas da gestão pública, os quais passaram a ocupar o mesmo espaço que os servidores 

do Fisco.  

Embora, na análise inicial, as mudanças organizacionais tenham sido entendidas 

como limitação do conflito próprio do processo de definição de quem recebe o que do 

Estado e tivessem limitado a autonomia dos órgãos na implementação de políticas e até 

mesmo do Governador, uma outra interpretação complementar emerge do contexto. Os 

dados e os fatos políticos por trás delas e que levaram ao rompimento entre Alcides e 

Perillo no final de 2010 indicam uma tentativa sem sucesso de mudar aquelas relações 

políticas estabelecidas anteriormente, a fim de que o governo de Alcides permanecesse 

no poder.  

Com a criação da Supersecretaria da Fazenda e a aproximação das principais áreas 

econômicas do estado, não se reduziria apenas aquele conflito de alocação, mas também 

traria uniformidade remuneratória entre as duas categorias. Esse nivelamento salarial foi 

alcançado ainda em 2010. Foi editada a Lei n. 17.030, de 02 de junho de 2010, que 
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revogou um programa de participação em resultados na SEFAZ criado em 2008, mas que 

assegurava ao servidor efetivo em exercício no órgão o direito de gratificações sob os 

títulos de “Ajuste de Remuneração” (AR) e de “Vantagem Pessoal Nominalmente 

Identificada” (VPNI) independente de contribuir com os resultados fiscais do estado 

(GOIÁS, 2010b). 

 O fato é que o ostracismo que tomou conta do governo e os ganhos políticos 

obtidos por parte da burocracia econômica poderiam apontar para um processo mais 

perigoso: a cooptação do governo pela burocracia. Quando Perillo vence a eleição, os 

poderes econômicos da SEFAZ foram redistribuídos entre a SEGPLAN e a CGE e com 

a criação da JUPOF, um órgão colegiado sem estrutura formal, nem a Secretaria da 

Fazenda, nem a de Gestão e Planejamento centralizariam as decisões relacionadas às 

finanças estaduais. O governo volta a assumir a centralidade das decisões sem que, no 

entanto, os ganhos econômicos dos servidores fossem retirados56. 

Considerando, portanto, essas relações políticas e os argumentos levantados, 

embora a burocracia seja importante e necessária ao funcionamento do Estado e à 

implementação das políticas públicas, conclui-se que a aliança entre ela e o governo pode 

ser perigosa para a democracia e para o Estado, se o que os unem é, de um lado, os 

interesses de classe da burocracia e, de outro, a vontade do governo de manter-se no 

poder. As pressões políticas que fogem dos controles democráticos clássicos sobre o 

tamanho e a forma organizacional do Estado e a maneira com que o governo participa da 

economia tem consequências sociais perigosas. Elas vão, portanto, além dos problemas 

econômicos e fiscais do uso das finanças públicas com fins eleitorais tal como teorizados 

nos ciclos políticos de negócio. 

Historicamente, esse processo que afasta as finanças e a democracia criou arranjos 

institucionais que concentram poder, impõem hierarquia, aplicam normas burocráticas e 

usam técnicas para fechar o processo fiscal e centralizar a autoridade. O problema é que 

se esquece a centralidade das finanças para o processo de democratização57. Com o 

tempo, e provavelmente por causa da separação entre a Administração Pública e a Ciência 

Política defendida nos EUA no século XIX (Capítulo 2), as origens orçamentárias da 

                                                           
56 A Lei n. 17.030/2010 é vigente, mas sem executoriedade porque existe processo judicial em andamento 
para declará-la inconstitucional. 
57 No final do século XVIII, elites monárquicas da Europa Ocidental com escassez de recursos foram 
forçadas a pedir permissão aos parlamentos para destinar recursos orçamentários à guerra. À medida que 
elas cediam cada vez mais poder aos parlamentos e expandiam o direito de voto, as práticas democráticas 
consolidavam-se e aprofundavam-se (TILLY, 1996). 
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democracia foram deixadas de lado. Passou-se a considerar, antes, o papel do orçamento 

como instrumento de administração e planificação.  

Hoje, as finanças públicas se preocupam mais com o controle, a racionalidade e o 

planejamento e menos com a legitimação do governo ou das ações governamentais. Por 

essa razão, a implementação de reformas reducionistas possui ampla adesão desde que 

não altere substancialmente direitos dos servidores. 

No Estado brasileiro, desde a União até os estados, todo esse processo de 

deificação das finanças foi facilitado pela existência de um déficit de accountability no 

sistema político em razão da preponderância do Executivo sobre os demais poderes 

(DINIZ, 2001). Isso ocorre principalmente porque a legislação aplicada ao direito 

financeiro público brasileiro, assim como o modelo administrativo do Estado, 

permaneceu praticamente inalterados desde o regime militar. Eles tiveram um ponto de 

partida autocrático, onde cabe ao Chefe do Executivo, auxiliado pela burocracia 

especializada, o controle e a palavra final sobre a alocação dos recursos públicos.  

Em que pese existirem mecanismos democráticos introduzidos a partir do fim do 

regime militar, como é o caso da lei da transparência e até da própria LRF, e mecanismos 

institucionais, como o próprio federalismo e a repartição tributária, os quais fazem certo 

controle social sobre as finanças públicas, a autocracia do sistema político brasileiro 

circunscreve o conflito político fiscal às estruturas do Estado58. Sendo fraca a autoridade 

do Legislativo sobre as finanças públicas, conclui-se que a governabilidade passa a 

considerar menos o conflito político entre os atores externos, entre os quais o governo 

central por meio da dívida pública ou estados com maior peso político no Congresso 

Nacional, e mais os internos e a lidar com o conflito político decorrente da alocação de 

recursos entre órgãos dentro do governo. 

A existência de um conflito endógeno à máquina do Estado auxilia a explicação 

do problema desta pesquisa. Na democracia brasileira, o conflito político é uma ameaça 

constante à sustentação do governo e à implementação de políticas. Antes que os 

governos possam considerar detalhes como eficácia, eficiência e efetividade, suas 

atenções voltam-se à legitimação do Estado e à obtenção de apoio. Um modo de assegurar 

essa legitimidade então seria construir um processo fiscal que incluísse práticas 

                                                           
58 Importante lembrar aqui sobre o conflito existente entre os agentes envolvidos durante a implantação do 
modelo de administração gerencial no governo de Cardoso, em que a modernização institucional pretendida 
pelo MARE acabou suplantada pelo conflito entre agentes públicos dos órgãos de finanças da União e pela 
aprovação da LRF. 
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democráticas. Mas, ao contrário do que se possa pensar, tais práticas não abrem o 

processo ao público e a seus representantes no Brasil. Elas são colocadas sob a guarda e 

a proteção dos técnicos das áreas de finanças. Eles fornecem legitimidade para que os 

governos gastem mais ou menos, conforme um interesse de se manterem no poder. 

Dessa maneira, as relações políticas que o governo tenta preservar com as 

sucessivas reformas está baseada no fato de que a legitimação da racionalidade 

burocrática foi comprada com os recursos públicos em troca de resultados que pudesse 

trazer ganhos eleitorais. Nesse sentido, o uso de políticas econômicas pelo governo para 

gerar ganhos políticos em períodos eleitorais, os quais são revertidos após as eleições, 

pode gerar pressão política não apenas do setor privado ou dos trabalhadores sobre o 

Estado, mas também da própria burocracia econômica e isso facilita o processo de 

implantação de políticas ortodoxas de controle de gastos e de redução do Estado, como 

criticado por Kalecki (1943), e mudanças institucionais por meio de políticas de reforma 

do Estado.  

O caso de Goiás parece mostrar claramente isso. A aliança entre servidores e 

governo no estado facilitou a implantação de políticas ortodoxas de controle de gastos, 

como é o caso do Novo Regime Fiscal, mas também várias ações de interesse público e 

de uma política de desenvolvimento baseada em incentivos e benefícios fiscais e na gestão 

compartilhada com Organizações Sociais. Assim, não parece totalmente equivocado 

afirmar que as reformas goianas, ao reduzirem ou modificarem a estrutura administrativa 

do Poder Executivo, beneficiaram a formação de um certo interesse político e coletivo 

entre os servidores públicos em prol de uma aliança com o governo que se pretende 

manter no poder. Essa seria a explicação mais adequada ao contexto da pesquisa. 

Isto posto, a conclusão final é que as reformas no estado de Goiás, no período de 

2006 a 2016, são orientadas mais para manter uma relação política entre burocracia e 

governo do que pelo caráter eleitoral do discurso de que é preciso equilibrar as contas 

públicas. Os dados mostram que: 

1) o modelo de ajuste fiscal implantado tem pouca relevância para as contas 

públicas pelos vários motivos expostos; 

2) as reformas pouco contribuem para o equilíbrio entre receita e despesa porque 

são incrementais e reduzem as estruturas administrativas sem melhorar adequadamente 

problemas de implementação de políticas públicas; 
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3) as economias obtidas no curto prazo com os choques da implantação das 

reformas são revertidas para despesas com pessoal e encargos e que esses recursos são 

distribuídos desproporcionalmente na burocracia; 

4) os governos buscam apoio para legitimar as ações voltadas a sociedade, mas 

esse apoio custa caro e os recursos públicos que deveriam ser destinados à sociedade 

ficam restritos à compra de apoio; 

5) o conflito político decorre mais das relações endógenas, ou seja, na aliança 

entre servidores e governo para implementação de políticas do que por fatores externos; 

e 

6) os mecanismos democráticos e institucionais convivem com instituições fiscais 

autocráticas, limitam o conflito político às estruturas do estado e à distribuição de recursos 

entre os órgãos da administração. 

Assim, a hipótese é parcialmente adequada ao problema de pesquisa e as 

conclusões elencadas mostram que as reformas de Estado são um processo político 

complexo e permeado de incerteza. Sua formulação recebe influência e impacto direto do 

próprio Estado e também, em alguma medida, dos interesses sociais e políticos 

organizados. 
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