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SUMÁRIO EXECUTIVO
Este trabalho tem como objetivos (1) delinear o ambiente
político dos primeiros dois anos do governo Sérgio Cabral a partir dos
indicadores referentes à relação da Alerj com o Palácio Guanabara; (2)
explicitar através de categorizações, as principais áreas de produção
legislativa; e, por último, (3) compreender se as ações impetradas
(através de criação de legislação própria) se coordenavam em alguma
forma de agenda explicita de reformas. Para os dois primeiros
objetivos, o desempenho legislativo do período 2007-2008 é
comparado com o do biênio 2003-2004.
O primeiro capítulo realiza comparação entre os dois anos
iniciais dos governos Rosinha Garotinho e Sérgio Cabral. Através dos
dados de produção legislativa geral, iniciativas de lei do Executivo,
taxas de dominância e de sucesso, e a análise dos vetos emitidos,
procura-se entender as diferenças na relação do Poder Executivo
fluminense com a Assembléia Legislativo do Estado. Os resultados
mostram que o período Cabral tem uma dinâmica completamente
diferente do período Rosinha nas relações entre executivo e legislativo.
Embora a produção geral de leis tenha sido 8,5% menor do que o
biênio anterior, o número de leis aprovadas de iniciativa do Poder
Executivo manteve-se constante, 86 no total. Em média, a taxa de
dominância (razão entre as leis propostas pelo executivo no total de
leis aprovadas) foi de 21,7% no período Cabral, e 19,7% no biênio
Rosinha. Os resultados mostram também que a relação entre
executivo e legislativo foi mais harmoniosa no biênio Cabral, o que
pode ser visto através de três indicadores. Primeiro, a taxa de sucesso,
ou a taxa de aprovação dos projetos enviados pelo executivo no
período, é equivalente nos dois governos – 85,1% no período Rosinha e
82,7% no período Cabral - assim como o número de projetos enviados,
respectivamente 101 e 105, no biênio Rosinha e Cabral. Contudo, o
número de vetos do executivo a projetos aprovados no legislativo é
bem mais alto no período Rosinha (75 vetos) do que no período Cabral
(23 vetos). Adicionalmente, enquanto a ALERJ derruba 30 vetos no
biênio Rosinha (40% dos vetos da governadora), no governo Cabral
isso só ocorre 4 vezes (17% dos vetos).

2

O capítulo seguinte trata de indicadores quantitativos por tema,
aplicando tipologia definida na literatura acadêmica, de forma a
qualificar a análise do capítulo anterior. O primeiro resultado
importante é que diferenças temáticas podem ser identificadas entre
os projetos de lei de autoria do executivo e leis aprovadas de autoria
do legislativo. Uma grande quantidade de leis aprovadas tem teor
honorífico, sem efeito real sobre alocação de recursos na sociedade.
Essas leis são quase exclusivamente geradas na própria ALERJ, com
nenhuma interferência do executivo, e são responsáveis por grande
parte da variação de produção legislativa de um biênio para o outro.
Com efeito, no biênio Cabral a produção legislativa é de 38 leis a menos
do que o biênio Rosinha, sendo que 70% dessa variação decorre da
queda do número de leis honoríficas.
Para uma análise da natureza das leis de iniciativa do executivo,
é feita uma análise dos projetos de lei do executivo (aprovados ou não)
nos dois biênios. Cerca de 81% dos projetos de lei do executivo no
biênio Cabral se concentram em temas administrativos, tributários,
orçamentários e que autorizam o executivo a contratar empréstimos.
No biênio Rosinha essa fração é ligeiramente inferior (77%). Contudo,
a composição é bastante distinta nas duas gestões. Enquanto no
governo Rosinha, uma fração substancial dos projetos é de natureza
tributária (30%), o governo Cabral se identifica mais com reformas
gerenciais (52% dos projetos enviados são de teor administrativo), e
com pedidos de autorização para contratação de empréstimos (são
quinze PLs desta natureza, comparados a três no governo Rosinha no
mesmo período).
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Essa diferença na composição revela personalidades e estilos
diferentes nos dois governos, que é revelada a partir da análise da
natureza de cada projeto, e abrindo-se cada categoria temática em
subcategorias. O aumento de PLs classificados como de teor
“administrativo” é explicado em grande parte por PLs nos sub-temas
“pessoal”, “processo administrativo”, “estrutura administrativa”. No
sub-tema “pessoal”, enquanto o governo Rosinha procurava,
principalmente, aumentar o efetivo policial e de segurança
modificando regras da graduação da Polícia Militar, alterando efetivo
de 2º tenente e criando cargos de agente de disciplina para as
entidades Sócio-Educativas, o governo Cabral tenta melhorar a
situação dos servidores e melhorar a gestão do Estado. Como forma de
melhorar a situação dos servidores este iniciou projetos autorizando
consignação imobiliária em folha de pagamento; aumentando por duas
vezes os vencimentos base e soldos de algumas categorias; alterando
formas abusivas de loteamento de fiscais e reestruturando a carreira
de docente da UERJ; como forma de melhorar a gestão, as iniciativas
indicavam a criação de cargos de especialistas em gestão e a
prorrogação do regime de emprego temporário em alguns projetos.
Mudanças em processos administrativos geralmente envolvem
alterações em procedimentos operacionais que resultam em aumento
da eficiência do setor público. Cerca de 27% do crescimento no
número de projetos de lei com teor administrativo no biênio Cabral
(em relação ao período 2003-2004) decorre de projetos como o que
busca incrementar a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa ou
que institui intimação por meio eletrônico ao processo administrativo
tributário estadual, dentre outros exemplos de alterações processuais
relevantes.
Mudanças na estrutura administrativa são projetos de lei que
tem por objetivo a reorganização das funções, e fortalecimento
institucional. No biênio Cabral foram nove projetos dessa natureza, tais
como a instituição das Fundações Estatais como gestoras dos Hospitais
Estaduais ou a alteração no desenho institucional do Conselho dos
Contribuintes, conferindo maior independência ao órgão.
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A outra categoria dividida é a de projetos “econômicos”, que
apresenta uma queda de 53 projetos no período Rosinha pra 30 no
período Cabral. Essa queda reflete a não utilização de PLs voltados
para Incentivos Fiscais Tributários (22 contra 0) e a quase nula
iniciativa de Incentivos Fiscais Financeiros (8 contra 1), pelo menos no
que compete a projetos de lei. Na comparação de decretos de
governador essa menor utilização desses mecanismos também aparece
com uma diminuição de 113 decretos ligados a incentivos fiscais
tributários em 2003-2004 para 7 em 2007-2008. A categoria que mais
cresceu no período Cabral foi a ligada à autorização de empréstimos,
que teve 13 casos no biênio, contra apenas 1 no período Rosinha. Esses
projetos refletem uma situação fiscal mais equilibrada do Governo
Cabral frente ao Governo Rosinha, o que lhe permite maior limite de
endividamento. Dentre as iniciativas classificadas como “econômicas”,
sob a subcategoria de “Infra-Estrutura” deve ser ressaltada o PL que
criou o programa de parcerias público-privadas. Resumidamente, o
que verificamos na análise sobre as iniciativas econômicas dos dois
períodos foi diferença fundamental na estratégia para incentivar o
crescimento econômico. O período Rosinha muito baseado em PLs de
incentivos fiscais de todo o tipo e o período Cabral mais voltado para o
financiamento de programas de melhoria de gestão e projetos de infraestrutura como o PAC e o Programa Estadual de Transportes.
O capítulo 4 se caracteriza por não mais comparar os dois
Biênios, e sim buscar compreender se a agenda iniciada pelo governo
Cabral pode ser caracterizada como reformadora. São colocadas como
pontos centrais da mudança de agenda as políticas voltadas para
Gestão, Segurança Pública, equilíbrio fiscal e questões fazendárias, e
Investimentos Públicos e Privados. A parte de gestão é a que tem mais
medidas entre Leis aprovadas e decretos emitidos. São destaques
dessa área a criação das Fundações Estatais de Hospitais, as
Organizações Sociais de Cultura, OSCIPs e o Programa de Parcerias
Público-Privadas. Além de uma série de outras medidas que buscam
diminuir entraves burocráticos e os gastos ineficientes da máquina
pública.
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No âmbito do Equilíbrio Fiscal e das questões Fazendárias o
governo tomou medidas que não mudavam radicalmente o construído
por outros governos, por desejo de criar um ambiente econômico de
previsibilidade e na busca por equilíbrio fiscal. A empresa da área
econômica se fundou na tentativa de fazer alterações estruturais de
forma lenta sem radicalismos, criando assim um sentimento de
previsibilidade e consistência na ação governamental. As medidas
buscam diminuir o custo Rio, diminuindo os custos de transação e
investimento no Estado. Dentre as medidas, vale ressaltar a
reestruturação do Conselho de Contribuintes, a consolidação do
RioPrevidência e a definição do Pregão Eletrônico como modo
preferencial do Estado contratar bens e serviços comuns.
Uma outra área importante analisada da agenda de governo é a
parte ligada a investimentos. Nesse campo são importantes a criação
do programa de parcerias público-privadas do Estado que visa
permitir que o Estado e a iniciativa privada realizem investimentos em
comum em projetos de grande interesse público e de infra-estrutura,
os investimentos ligados ao PAC nas favelas e nos sistemas de
distribuição de água e Esgoto, além do Programa Estadual de
Transporte, que busca recuperar a estrutura física e elevar a oferta aos
usuários do sistema de trens urbanos.
A última área de políticas públicas com atuação importante do
Executivo é a de Segurança Pública. As medidas desse campo são
fortemente voltadas para uma melhoria das formas de atuação policial
pelo uso de estatísticas, metas e inteligência. São medidas importantes
referentes a essas ações a criação das Risps e Cisps, das UPPs, a
implantação de um sistema de definição e gerenciamento de metas
para os indicadores estratégicos de criminalidade e o aumento do
efetivo policial.
Em resumo, a agenda política do governo Cabral é bastante
reformadora na área de gestão, busca previsibilidade e diminuição dos
custos de transação na economia, retoma projetos importantes e inicia
políticas inovadoras na área de Segurança Pública, e por último,
possibilita por programas ou por vinculo com a União a realização de
importantes investimentos no Estado.
A conclusão retoma a linearidade do texto, mostrando que o
período Cabral apresenta maiores indícios de facilidade na relação com
a Alerj, maior concentração de iniciativas de leis em certas áreas, o que
demonstra a agenda explicitada no capítulo anterior
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Capítulo 1 – Introdução

A compreensão advinda da academia sobre as assembléias legislativas estaduais ainda é
baixa e sem consenso. O número de publicações que procuram discutir essa problemática é
pequeno e bastante espalhado em artigos soltos, tendo como principais referências Abrucio
(1998) e Santos (2001). Enquanto isso, os trabalhos da área de Estudos Legislativos se
concentram em torno do debate no nível federal e poucos se dedicam a testar aquilo que se
aprendeu ali para a política estadual. A pesquisa que levou a produção deste relatório procura
trazer mais claridade a esse tópico de pesquisa ao abordar a produção legislativa da
Assembléia do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e levantar indicadores da relação desta com o
Poder Executivo fluminense.
Os períodos utilizados como recorte temporal da pesquisa são os biênios 2003-2004 e
2007-2008, os primeiros dois anos (lua de mel) dos governos Rosinha Mateus Garotinho e
Sérgio Cabral Filho. É pela contraposição desses dois inícios de governo que a perspectiva
comparada pode ser estabelecida.
A pesquisa foi realizada a partir de dados angariados no sitio eletrônico da Alerj2
(http://www.alerj.rj.gov.br) e do Tribunal Superior Eleitoral (http://www.tse.gov.br).
Basicamente trata-se de compreender como se dá a relação entre o Poder Executivo
fluminense e a assembléia legislativa desse estado. Com esse objetivo, procurando manter
sempre que possível a perspectiva comparada, se atentou para três tarefas: (1) delinear o
ambiente político de cada período analisado, a partir dos indicadores referentes à relação da
Alerj com o Palácio Guanabara; (2) explicitar através de categorizações, as principais áreas de
produção legislativa; e, por último, (3) compreender se as ações impetradas se coordenavam
em alguma forma de agenda explicita. Em outras palavras, se essas ações podem ser pensadas
como uma agenda coerente de reforma do setor público do Estado.
O capítulo seguinte, de número dois, realiza comparação entre os dois anos iniciais dos
governos Rosinha Garotinho e Sérgio Cabral. Através dos dados de produção legislativa geral,
iniciativas de lei do Executivo, taxas de dominância e de sucesso, e a análise dos vetos
emitidos, procura-se entender as diferenças na relação do Poder Executivo fluminense com a
Assembléia Legislativa do Estado. Durante a exposição fica clara a existência de dinâmicas
diferentes em cada um dos períodos.

2

Os dados foram colhidos entre os dias 25/04 e 10/07 de 2009.

7

O capitulo três tem seu foco na categorização da produção legislativa geral e na análise
das iniciativas de lei do Executivo. Para categorizar essas leis são utilizadas duas tipologias
encontradas na literatura da parte da Ciência Política conhecida como Estudos Legislativos. A
primeira parte desse capítulo trata da categorização em assuntos da produção legislativa geral,
iniciada pelo governo, pelos deputados estaduais e por outros atores. Essa categorização nos
ajuda a perceber os principais assuntos aos quais se voltam as leis aprovadas em plenário.
A segunda parte desse capítulo trata da atuação do Executivo, através da análise das
iniciativas legislativas desse. De início, são categorizadas pelas mesmas tipologias essas ações,
o que, por si só, já indica a existência de diferenças entre os períodos. Como forma de
aprofundar a compreensão dessas diferenças, os dois principais assuntos aos quais o Executivo
dedicou projetos de lei são desdobrados em subcategorias. Essa forma de análise nos permite
discutir as mudanças na atuação do governo nessas áreas quase ao ponto de discutir cada
projeto. O andamento do capítulo três explicita a ocorrência de mudanças importantes na
atuação do Poder Executivo do período 2003-2004 para o período 2007-2008, ou seja, essas
mudanças vislumbram a existência de uma agenda diferente de governo.
Na última parte do relatório essa intenção de se utilizar da comparação entre dois
períodos é deixada de lado para que seja realizada uma análise mais profunda do estado da
arte das propostas iniciadas pelo Executivo nos anos de 2007, 2008 e no primeiro semestre de
2009.
O capítulo quatro tem como foco a identificação de uma agenda do governo Sérgio
Cabral e a sua implantação. Graças à existência de um documento que indica as intenções
políticas desse governo, o Plano Estratégico do Governo do Rio de Janeiro 2007-2010, é
possível discutir se as iniciativas de lei do governo e os decretos do governador se coadunam
racionalmente em certas áreas colocadas como centrais por esse documento e se as mudanças
trazidas por essas ações modificam estruturalmente o setor público.
Por último, faz-se uma breve conclusão daquilo que foi discutido em todos os capítulos,
apresentando uma visão total e menos recortada das informações trazidas pelos dados.
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Capítulo 2 – Ambiente Político.

Esse capítulo se dedica a delinear qual o ambiente político dos períodos escolhidos
como recortes temporais a partir do levantamento de uma série de dados que descrevem
como estava colocada a dinâmica entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo na produção
de leis. É interessante lembrar mais uma vez que os biênios escolhidos para a pesquisa são os
de 2003-2004, inicio do governo de Rosinha Garotinho, e 2007-2008, primeiros dois anos do
governo Sérgio Cabral Filho.
O levantamento mostra que a casa legislativa do Estado tem mantido uma produção
acima de duas centenas de leis aprovadas por ano (210 leis em 2003, 225 em 2004, 208 em
2007), com apenas o ano de 2008 ficando abaixo dessa linha, porém ainda próximo dela (189
leis aprovadas em 2008). Esse comportamento é expresso pela tabela 1. Apesar do número de
leis por ano serem próximos, pode-se ver que o segundo biênio apresenta um total de leis
cerca de 8,7% menor que o primeiro biênio.

Tabela 1- Leis aprovadas por ano

Ano
Total de Leis

2003 2004 2007 2008
210

225

208

189

As leis votadas e aprovadas pela Alerj têm diversas origens. Elas podem ser oriundas
de projetos iniciados não só pelos Deputados Estaduais individuais e suas coletividades,
comissões e Mesa Diretora, como também pelo Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas da União. As proporções de projetos enviados pelo Poder
Executivo e pelos componentes do Poder Legislativo ajudam a entender se existe uma
preponderância de algum desses na produção da agenda legislativa do Estado. Os dados
referentes à quantidade de leis aprovadas originadas em cada um dos atores são expostos na
tabela 2, agregando-se nela como “outros”, os demais atores que deram início a projetos de lei
que não o governo ou os deputados estaduais.

9

Tabela 2 - Leis aprovadas por ano e por origem.

Ano
2003 2004 2007 2008
57
29
38
48
Executivo
189
161
134
Legislativo 144
3
9
10
9
7
Outros
Total

210

225

208

189

Nesta tabela podemos verificar
algumas alterações interessantes de ano
para ano que podem indicar questões
referentes ao relacionamento entre os
poderes.

Fica claro que o principal iniciador de leis do sistema são os próprios deputados
estaduais. São iniciadas por estes em média 166,5 leis no biênio 2003-2004 e 147,5 leis no
biênio 2007-2008. Esses números apresentam mudanças dentro dos biênios de tendências
opostas. Enquanto no governo Rosinha o número de leis do legislativo aumentou de 2003 para
2004 de 144 leis para 189 leis, um aumento de 45 leis, no governo Cabral de 2007 para 2008 a
atuação do legislativo sofreu um decréscimo de 27 leis, caindo de 161 para 134 leis.
Quando olhamos os dados das leis iniciadas pelo Executivo percebemos uma variação
totalmente oposta à anterior. Enquanto de 2003 para 2004 o número de leis iniciadas pelo
legislativo teve aumento, o total referente ao Executivo sofreu decréscimo, de 57 para 29 leis.
Já no biênio seguinte, enquanto as iniciativas do legislativo decresceram, as leis iniciadas pelo
Executivo subiram de 38 em 2007 para 48 em 2008.
Essas duas variações devem ser interpretadas de forma diversa, levando em
consideração também a variação no total de leis com origem geral aprovadas por ano. Ou seja,
a tabela 2 pode ser melhor compreendida olhando a tabela 1. Vemos na primeira tabela que
de 2003 para 2004 ocorreu um aumento no número de leis aprovadas. Ora, uma vez sabendo
que o patamar esperado, se tudo se mantivesse constante, seria de aumento de cada ator,
essa queda quase pela metade das leis aprovadas com origem no Executivo indica uma
possível perda de poderio político, sendo esse vácuo de atuação preenchido pelo legislativo.
Por outro lado, na passagem de 2007 para 2008, no panorama geral, ocorreu uma
diminuição no número de leis aprovadas de todas as origens. Todavia, o número de leis com
origem no governo aumentou de 38 para 48 leis. Esse crescimento, apesar da queda total de
leis aprovadas, indica um aumento no domínio da agenda. Enquanto o legislativo se viu mais
atarefado votando iniciativas de lei do Executivo, foi capaz de aprovar menos projetos de leis
próprios. De forma resumida, enquanto o governo Rosinha parece perder influência sobre a
assembléia na passagem do seu primeiro ano de governo para o segundo, o governo Cabral
parece realizar o oposto, aumentar essa influência.

3

A categoria aqui denominada de outros se refere àquelas leis cuja origem são do Ministério Público,
Tribunal de Contas, Poder Judiciário e etc.
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Essas tendências são melhor observadas a partir das taxas de dominância do Executivo
para cada um dos anos. Essa taxa é resultado da razão entre o número de leis aprovadas com
origem no governo frente ao número total de leis aprovadas no ano. A tabela a seguir
apresenta essa taxa para cada um dos anos.

Tabela 3 - Taxa de dominância do Poder Executivo por ano.

Ano
2003 2004 2007 2008
27,1%
12,9% 18,8% 25,4%
Taxa de Dominância

As
dominância

taxas
do

de

Executivo

indicam o que foi dito acima. Sendo essa taxa um indicador da capacidade do governador
dominar a agenda do legislativo, verifica-se que no primeiro biênio ela sofreu uma variação
significativa, com o Executivo perdendo quase 15 pontos percentuais na sua dominância. Essa
taxa por si só já indica que algo nas relações entre os dois poderes não andava bem nesse
período. Enquanto isso, no governo Cabral, a taxa de dominância aumentou quase 7 pontos
percentuais de 2007 para 2008, o que indica que as relações do Palácio Guanabara com a Alerj
navegavam em águas mais calmas.
Os dados dessa tabela 3 e da tabela 2 mostram que as leis são, principalmente,
originadas dentro da própria assembléia. Essa dinâmica diverge do que a literatura apresenta
para o Legislativo e Executivo nacional. Enquanto o Executivo fluminense tem taxas de
dominância nos dois períodos escolhidos de 19,8% em 2003-2004 e 21,9% em 2007-2008, a
média da taxa de dominância do Executivo Nacional no período 1989-2004 é de 85,6%,
alcançando um máximo de 95,6% nos primeiros dois anos do governo Lula (Figueiredo e
Limongi, 2006). Diferentemente do Legislativo nacional que é usualmente acusado de delegar
grande parte de seu poder ao Executivo, a Alerj parece dominar fortemente a produção
legislativa4.
Além da taxa de dominância do Executivo sobre a agenda legislativa, é interessante
verificar se essa é resultado apenas da baixa produção de propostas pelo governo ou se este
propõe inúmeros projetos de lei e os vê serem derrotados nas votações. A taxa de sucesso do
Executivo, definida como a proporção de leis com origem no Executivo aprovadas no ano, em
relação ao total de projetos enviados por este, também é um dado que pode ajudar a clarificar
como funciona essa relação entre os poderes.

4

É importante ressaltar a utilização pelo Executivo dos decretos para a realização de seus intentos, e é
preciso estudar se a natureza daquilo que vai a plenário e do que é regulado por decreto é diferente nos
estados e na União, se for, essa diferença pode distorcer a simples comparação entre taxas de
dominâncias.
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O cálculo dessa taxa de sucesso de modo anualizado traz a necessidade de algumas
escolhas a serem feitas, pois nem todos os projetos enviados pelo governo são votados no
mesmo ano. A contabilização da aprovação desses projetos iniciados em um ano e votados em
outro como sucesso para o cálculo da taxa anual, não permite dizer que esta taxa é realmente
de tal ano. Todavia, calcular a razão entre leis aprovadas no ano sobre projetos enviados no
mesmo não implica necessariamente no fato de todas as leis aprovadas terem sido iniciadas
nesse mesmo ano, o que, em situações extremas, pode resultar em taxas de sucesso maiores
que 100%.
Pelo fato de necessitarmos de uma taxa de sucesso anual e dos transbordamentos de
projetos de um ano sendo aprovados em outro não serem muito numerosos, escolhemos
como forma de cálculo a razão entre o número de leis originárias no Executivo e o número de
projetos iniciados pelo mesmo no mesmo ano.
A tabela 4 apresenta os dados referentes aos projetos do Executivo nos períodos de
recorte e a tabela 5 é dedicada às taxas de sucesso dessas iniciativas.

Tabela 4 - Projetos do Executivo por ano e por resultado.

Ano
Nº de
Projetos
Aprovados5
Rejeitados
Não
votados6

2003 2004 2007 2008
69
32
47
58
60
0
9

29
2
1

40
0
7

52
0
6

Com os dados da tabela ao lado,
pode-se perceber o que foi colocado em
relação à queda de atuação do Executivo
no ano de 2004 em relação ao que
ocorreu em

2003. Enquanto

nesse

mesmo período houve um aumento no

número de leis votadas de 210 para 225, ocorreu uma queda drástica no número de projetos
iniciados pelo Executivo, de 69 para 32, ou seja, uma diminuição de mais da metade. Além
disso, no ano de 2004 ocorreu por duas vezes a rejeição de propostas iniciadas pelo Executivo,
diferentemente dos outros anos onde as proposições ou foram aprovadas ou foram retiradas
de votação pelo autor.
É interessante notar a ocorrência de projetos de lei iniciados pelo Executivo que não
chegaram a ser votados, sendo muitos deles retirados pelo autor. Esse trâmite é comum
5

Os projetos colocados aqui como aprovados não o foram necessariamente no mesmo ano em que
foram iniciados, tendo alguns dos 69 projetos de 2003 sido aprovados em 2004 e assim por diante. Para
saber quantas leis de origem no Executivo foram aprovadas nos anos de recorte ver tabela 2.
6
Esses projetos foram em sua maioria retirados pelo autor, outros estão parados em algum passo do
processo, engavetados por alguma comissão.
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quando o governador pretende ver a reação do plenário a certas proposições, os chamados
“balões de ensaio”, ou quando após iniciar um projeto percebe que não será capaz de angariar
apoio necessário na sua base e nem na oposição para aprová-lo, sendo desse modo preferível
retirar o projeto para possibilitar ajustes do que forçar a sua votação sabendo da grande
possibilidade de derrota. Ciente dessas práticas comuns do governo, os únicos dois casos de
rejeição a projetos do governo se tornam ainda mais indicativos de falhas na relação com a
base de apoio na assembléia. Outra indicação interessante é terem esses casos ocorridos em
2004, ano que como vimos anteriormente foi de baixa dominância do Executivo sobre a
produção legislativa.

Tabela 5 - Taxa de Sucesso do Executivo por ano.

Ano

2003

2004

2007

2008

Taxa de 82,6% 90,6%
Sucesso

83%

82,8%

As porcentagens apresentadas na
tabela 5 são as taxas de sucesso do Executivo
para cada um dos quatro anos do recorte

temporal. Com exceção do ano de 2004 no qual o governo alcançou uma taxa de sucesso de
90,6%, a taxa sempre rondou os 83%, alcançando exatamente esse patamar em 2007. O ano
de 2004, com maior taxa de sucesso, foi também o ano com o menor número de leis iniciadas
pelo Executivo e também o único onde ocorreu rejeição por votação de propostas do
Executivo. Vale lembrar que os projetos de leis iniciados e não votados por alguma razão são
considerados insucessos no cálculo dessa taxa.
Apesar de não terem taxas de dominância altas em comparação com o que ocorre no
Executivo Nacional, quando tratamos de taxa de sucesso, o Executivo fluminense mantém um
nível de sucesso em média razoavelmente maior do que o nível alcançado pela União.
Enquanto as taxas para os Biênios 2003-2004 e 2007-2008 são de 85,1% e 82,7%,
respectivamente, a média da taxa de sucesso do executivo nacional do período 1989-2004 é
de 70,7% (Figueiredo e Limongi, 2006).
Considerando as taxas de dominância e de sucesso, o Poder Executivo do Estado do Rio
de Janeiro parece ser um ator que, apesar de não controlar extensivamente a agenda
legislativa, quando se propõe a agir é bastante eficiente, aprovando quase a totalidade dos
projetos que leva a votação. Ou seja, sua ação é contundente, apesar de não ser constante e
dominante. Nos assuntos que busca iniciar legislação, o Executivo conseguiu nos dois períodos
aprovar suas iniciativas.
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Os dados apresentados nas tabelas anteriores ajudam a delinear se a relação entre os
poderes era tranqüila ou se apresentava indícios de conturbações. Todavia, a melhor forma de
verificar a existência dessa instabilidade entre os atores dos dois poderes é analisar os vetos
emitidos pelo executivo e a quantidade desses que foram derrubados pela assembléia.
O veto, total ou parcial, é uma forma que o Executivo tem para barrar leis ou partes de
leis que ele considera como contrárias à busca do bem comum. Todavia, após o veto a
Assembléia Legislativa é consultada para decidir se esse é mantido ou derrubado, sendo
necessária a maioria absoluta na votação para a derrubada. A arma do veto é uma forma do
Executivo sinalizar que aquela lei aprovada, ou parte dela, é contrária ao projeto de governo
ou ao seu entendimento de bem comum.
Dessa forma, a quantidade de vetos emitidos e, principalmente, aqueles derrubados,
indica a forma como o Executivo se relaciona com o Legislativo. Um baixo número de vetos é
característica de um Executivo apoiado por uma ampla base; um número alto de vetos, mas
com pouco deles sendo derrubados, indica uma relação um pouco mais conturbada, cenário,
de todo modo, no qual o Executivo ainda ao final do processo legislativo tem suas decisões
respeitadas. Todavia, um alto número de vetos combinado com um número também alto de
vetos derrubados indica uma relação indubitavelmente conflituosa e um legislativo decidido a
contrariar as decisões do Executivo. A tabela 6 abaixo apresenta os dados sobre os vetos e a
derrubada ou não desses.

Tabela 6 - Vetos, mantidos e derrubados, por ano.

Vetos/Ano

2003

2004

2007

2008

Nº de Vetos

43

32

14

9

Vetos
Mantidos

19
26
12
7
(44,2%) (81,3%) (85,7%) (77,8%)

24
6
2
2
Vetos
Derrubados (55,8%) (18,7%) (14,3%) (22,2%)

Os números de vetos
apresentados ao lado deixam
claro aquilo que já vinha sendo
delineado nas outras tabelas,
que

o

governo

Rosinha

Garotinho manteve nos seus

dois primeiros anos uma relação muito mais conturbada com a Alerj do que o governo Cabral
em seu biênio inicial. Enquanto Rosinha assinou 75 vetos em 731 dias de governo, Cabral, no
mesmo tempo, impôs apenas 23 desses. Ou seja, Rosinha foi autora de acima de três vezes
mais vetos do que Cabral.
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Todavia, mais significativo que o número de vetos impostos por um governador é o
número desses que acabam derrubados pela votação no plenário. Ou seja, quantas vezes um
veto imposto pelo ocupante do Executivo foi visto como indesejado pela maioria da
assembléia.
O ano de 2003 foi claramente aquele em que as taxas de derrubada de vetos foram
maiores, dos 43 vetos emitidos pela governadora Rosinha, 24 foram derrubados. Ou seja, em
mais da metade dos casos a Alerj impôs sua vontade sobre o veto do Executivo. Esse número é
bastante expressivo, principalmente em comparação com os outros anos pesquisados.
Em 2004, o número de vetos emitidos também foi razoavelmente alto, 32, todavia a
quantidade de vetos derrubados foi bem menor, apenas 18,7% deles. O que demonstra que
depois de um ano tão turbulento nas relações entre os poderes como o de 2003, foi alcançado
um maior equilíbrio entre eles, com o legislativo menos disposto a impor suas preferências
sobre o Executivo. Esses dados mostram que houve certa acomodação da governadora e da
sua relação com a Alerj, sendo devida, provavelmente, a diminuição do número de projetos
iniciados por ela.
Os dois anos de governo Cabral divergem muito dos anos analisados antes, mantendo
uma porcentagem média próxima do que foi encontrado em 2004. Em 2007, dos 14 vetos
emitidos, apenas 2 foram derrubados, e em 2008, dos 9 vetos, mais uma vez 2 foram
derrubados.
De forma resumida, o que os dados coletados e apresentados acima indicam é que nos
biênios escolhidos lidamos com governos que mantinham uma relação com o Legislativo bem
diferente um do outro.
O governo Rosinha Garotinho aparece através dos dados como sendo fonte de grandes
instabilidades. No ano de 2003, o executivo decidiu adotar uma política mais dominante em
relação à agenda legislativa, iniciando grande número de projetos e aprovando uma grande
quantidade destes também. Todavia, essa dominância toda não parece ter sido bem recebida
pelo legislativo que decidiu alterar pontos cruciais desses projetos ou iniciar projetos que o
governo considerasse contrários ao seu interesse, levando Rosinha Garotinho a emitir uma
quantidade enorme de vetos. Uma vez emitidos os vetos, o legislativo conseguiu se coordenar
de forma a derrubar a maioria desses, o que demonstra um alto grau de dificuldade da base de
apoio do governo na assembléia em dar sustentação às ações do Executivo.
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Tendo 2003 se pautado por essa forma de relação entre os poderes, no ano de 2004
parece ter ocorrido uma estabilização dessa relação. O Executivo procedeu de forma bem
menos agressiva, alcançando o menor patamar de dominância do período recortado, todavia o
número de vetos ainda foi razoavelmente alto, apesar da quantidade desses que foram
derrubados ter sido baixa. Dessa forma fica difícil afirmar se o governo alcançou nesse ano
maior estabilidade por diminuir sua dominância sobre a agenda legislativa ao diminuir o
número de projetos que iniciou, ou se aumentou e consolidou sua base de apoio, como a
manutenção de grande parte dos vetos emitidos indica, ou ainda, procurou se utilizar de
ambas as estratégias, o que parece mais verossímil.
O período Cabral tem uma dinâmica completamente diferente. Embora em seu biênio a
produção geral de leis tenha sido 8,5% menor do que o biênio anterior, o Executivo aprovou a
mesma quantidade de leis, 86 no total, vis-à-vis o que se viu nos dois anos iniciais do governo
Rosinha Garotinho. Essa igualdade indica uma maior eficiência legislativa desse governo que
apesar de ter iniciado mais projetos, não teve nenhum deles derrotado em votação. Além
disso, os seus dados de vetos indicam uma relação muito mais tranqüila com a assembléia,
vetando três vezes menos leis do que o governo anterior e tendo apenas 4 vetos derrubados.
Fica patente após o que foi apresentado acima que o ambiente político de cada um dos
períodos é bem diferente em suma, as formas de atuação dos governos e o seu apoio
legislativo são diversos, influenciando a capacidade de realização desses.
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Capítulo 3 – Categorizações da produção legislativa.

O terceiro capítulo desse relatório apresenta objetivo diverso relativamente ao que o
antecedeu. Se anteriormente discutimos o ambiente político de cada biênio a partir dos dados
que indicavam se a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo era consistente ou instável,
agora nos debruçamos sobre a real produção legislativa de cada ano e biênio. Dessa forma
trabalhamos com duas produções, a que foi aprovada na Alerj, independentemente de qual a
origem das iniciativas, e os projetos enviados pelo Poder Executivo.
O capítulo é separado em duas partes. Na primeira, faremos uso das tipologias
desenvolvidas por Santos (2001) e Amorim e Santos (2003) para distinguir as leis aprovadas
pela Alerj nos dois biênios por grupos de assunto. Essas classificações nos ajudam a ver quais
os principais assuntos sobre os quais a assembléia legisla. A segunda parte trata apenas dos
projetos iniciados pelo Poder Executivo. Uma vez classificados por áreas a partir das tipologias
citadas acima, prosseguimos ao detalhamento da atuação deste dentro de duas áreas
importantes, a econômica e a administrativa, abrindo essas categorias em assuntos menos
abrangentes, de forma a aprofundar a comparação entre os períodos dentro dessas áreas de
atuação do Estado.

Parte 1 – Leis Gerais.

As duas tipologias escolhidas para separar as 832 leis produzidas nos dois biênios
distinguem-se por serem compostas por classificações um pouco diversas. A tipologia de
Amorim e Santos (2003) retirada de um texto que discute o Legislativo nacional, é composta
por oito categorias (Administrativo, Econômico, Honorífico, Orçamentário, Político, Social,
Cultural-Científico-Tecnológico e Ecológico), todavia por sua criação ter sido feita para
trabalhar com a legislação federal, ela tem uma classificação que não se aplica, a de leis ligadas
a assuntos Políticos, já que esse tipo de legislação é de ação exclusiva do nível federal. Dessa
forma trabalhamos apenas com as sete categorias restantes.
A tipologia criada por Santos (2001) é retirada de um texto que analisa a produção da
própria Alerj, logo, não sofre dessa dificuldade de transferir a classificação. Esta é composta
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por nove categorias (Administração, Segurança, Homenagem, Orçamento, Direitos das
Minorias, Utilidade Pública, Empréstimo, Tributário e Outros), o que a torna um pouco mais
especifica, apesar da ausência de certas categorias mais amplas como a “Econômica” que
podemos entender aqui sendo dividida entre administração, tributário, empréstimo e outros.
Todas as leis aprovadas na Alerj e os projetos de leis iniciados pelo Executivo são
classificados em ambas as categorias, de forma que as virtudes de cada uma nos ajudem a ter
uma compreensão mais ampla e menos viciada da produção legislativa dos biênios do recorte.
A tabela 7, abaixo, apresenta a classificação das leis aprovadas pela tipologia de Amorim e
Santos (2003).

Tabela 7 - Leis aprovadas por assunto (Amorim e Santos) e por ano.

Ano/Assunto
Administrativo7
Honorífico
Econômico
Orçamentário
Político
Social
CulturalCientíficoTecnológico
Ecológico
Total

2003
2004
2007
2008
68
65
77
90
(32,4%) (28,9%) (37%) (47,6%)
47
92
67
45
(22,4%) (40,9%) (32,2%) (23,8%)
37
18
16
20
(17,6%)
(8%)
(7,7%) (10,6%)
5
1
1
3
(2,4%) (0,4%) (0,5%) (1,6%)
31
32
24
17
(14,8%) (14,2%) (11,5%)
(9%)
15
(7,1%)

14
(6,2%)

14
(6,7%)

9
(4,8%)

7
(3,3%)
210
(100%)

3
(1,3%)
225
(100%)

9
(4,3%)
208
(100%)

5
(2,6%)
189
(100%)

A tabela mostra
a

existência

de

duas

categorias que concentram
entre 54,8% das leis em
2003 e 71,4% em 2008, as
categorias “Administrativo”
e “Honorífico”. Essas duas
se alternam como principal
assunto legislado, com a
primeira sendo a líder em
três dos quatro anos (2003,
2007 e 2008), enquanto a
última alcança a maior
proporção

do

geral

produzido no ano de 2004,
com 40,9% das leis.
Essas duas categorias, porém, indicam tipos de leis aprovadas de caráter muito
diferentes. “Administrativo” é uma classificação um pouco larga, mas que abarca, em termos
gerais, as leis aprovadas que modificam formas de entendimento sobre assuntos da
7

Como ficará claro adiante, essa categoria que abarca grande parte do que é produzido de leis no
Estado tem suas iniciativas divididas entre deputados e Executivo. Um estudo sobre a parte advinda de
dentro da Alerj seria esclarecedor e complementaria o esforço feito nesse texto.
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burocracia, que modificam estatutos de categorias profissionais, estabelecem obrigações ao
Estado e aos estabelecimentos comerciais e industriais, entre outras coisas. Enquanto isso, a
categoria “Honorífico” abarca uma gama de assuntos bem menos extensa, tratando
exclusivamente de leis que determinam alguma forma de homenagem a personalidade
histórica, identidade cultural, profissão ou que estabelece alguma entidade da sociedade civil
como sendo de utilidade pública estadual. Ou seja, as leis categorizadas como “Honorífico” são
intentos que, quando muito, não trazem efeitos reais ao cotidiano geral, e com exceção dos
gastos com papel para a publicação no diário oficial, tampouco trazem encargos importantes,
caracterizando-se pela sua baixa relevância. De todo modo, que essa categoria represente
cerca de ¼ da produção legislativa estadual é algo a ser melhor compreendido.
Excetuando-se as categorias postas acima, aparecem com certa relevância também as
leis de tipo “Econômico” e “Social”. Essas se alternam na terceira e na quarta colocação, com a
primeira assumindo a frente em 2003 e 2008, enquanto a segunda alcança a terceira posição
em 2004 e 2007.
Procurando entender diferenças entre os dois períodos, percebemos que enquanto no
governo Rosinha Garotinho o assunto mais aprovado foi o ligado a categoria “Honorífico” com
cerca de 32% do total, no biênio do governo Cabral esse assunto se restringiu a pouco mais de
28% do total. No segundo biênio, o principal assunto aprovado foi o ligado a categoria
“Administrativo” com cerca de 42% de todas as leis aprovadas, enquanto no período Rosinha
esse assunto alcançou apenas 30,5%.
É

interessante

verificar

que

as

leis

de

tipo

“Honorífico”

aumentaram

consideravelmente do ano de 2003 para 2004, quase duplicando seu nível anterior, mesmo
ano que, como discutimos antes, o Executivo teve uma participação bem menor na produção
da agenda. Enquanto isso, na passagem do ano de 2007 para 2008, quando a dominância do
Executivo aumentou e o número de leis produzidas no ano decresceu, esse tipo de lei sofreu
uma diminuição de quase 30% caindo de um patamar de 67 leis em 2007 para 45 em 2008.
As leis ligadas à classificação “Administrativo8” também parecem ligadas à atuação do
Executivo. Na primeira passagem de ano, 2003-2004, apesar do aumento do número de leis,
elas sofreram uma queda de 68 para 65 leis, explicada, provavelmente, pela menor atuação do
governo, enquanto na segunda passagem de ano, 2007-2008, apesar da queda na produção
8

As leis categorizadas de “Administrativo” que não são originadas no Executivo também tem
crescimento de um biênio para o outro. Uma pergunta que se põe é se esse crescimento é capitaneado
pela base de apoio do governo, ou seja, de acordo com a agenda existente, ou não.
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geral de leis, esse tipo teve um significativo aumento de 77 para 90 leis, um total de mais de
10%, explicado mais uma vez pelo aumento da dominância do Executivo sobre a agenda
legislativa, posto na tabela 3.
A principal diferença entre os dois períodos é essa maior ênfase do segundo biênio em
leis caracterizadas como “Administrativo”, que representam 12% mais do que representavam
no primeiro biênio (133 em 2003-2004 e 167 em 2007-2008). Fora essa categoria, as outras
parecem não apresentar alterações que indiquem algo importante.
Uma vez divididas as leis pela primeira classificação, podemos apresentar a divisão
pela segunda tipologia, a de Santos (2001) que é apresentada na tabela seguinte.

Tabela 8 - Leis por assunto (Santos) e por ano.

Ano/Assunto
Administração
Homenagem
Tributário
Orçamento
Empréstimo
Utilidade
Pública
Segurança
Direitos das
Minorias
Outros
Total

2003
2004
2007
2008
41
63
61
78
(19,5%) (28%) (29,3%) (41,3%)
47
92
67
45
(22,4%) (40,9%) (32,2%) (23,8%)
14
10
6
3
(6,7%) (4,4%) (2,9%) (1,6%)
5
1
1
3
(2,4%) (0,4%) (0,5%) (1,6%)
3
1
4
11
(1,4%) (0,4%) (1,9%) (5,8%)
67
30
47
27
(31,9%) (13,3%) (22,6%) (14,3%)
4
3
4
0
(1,9%) (1,3%) (1,9%)
(0%)
8
16
6
7
(3,8%) (7,1%) (2,9%) (3,7%)
21
8
12
15
(10%)
(3,6%) (5,8%)
(8%)
210
225
208
189
(100%) (100%) (100%) (100%)

A tabela 8, ao lado,
apresenta as leis classificadas
agora por outra tipologia
existente na literatura, um
pouco

mais

extensa

e

especifica dessa vez.
Nessa tabela, duas
categorias se assemelham
bastante com aquelas mais
discutidas na tipologia usada
anteriormente, essas são as
categorias “Administração” e
“Homenagem”.
alcançam

mais

Essas
uma

vez

posições de destaque dentre

os assuntos aprovados, juntando-se a elas como categoria de primeira importância, a
classificação “Utilidade Pública9” que em 2003 chega a ser o tópico de leis mais aprovado. Essa
9

A categoria “Utilidade Pública” foi utilizada aqui de forma diferente da encontrada em Santos (2001)
de onde foi retirada a tipologia em uso. Enquanto o autor utiliza essa categoria para classificar todas as
iniciativas que instituem uma organização civil como sendo de utilidade pública estadual, aqui ela serve
para abrigar outras ações que criam obrigações ou normas voltadas para melhoria dos serviços públicos
e privados, além de uma série de projetos ligados aos direitos do consumidor. As iniciativas que
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categoria engloba uma série de leis classificadas sob diversos nomes na tipologia anterior.
Estão entre elas, leis que podem lidar com assuntos dos mais diversos desde que entendidas
como sendo de interesse público e que tragam algum benefício, imaterial ou não, para a
cidadania.
As leis caracterizadas como “Homenagem” têm a mesma essência das categorizadas
de forma semelhante na tipologia anterior, por isso todas as observações e explicações de
antes ainda se colocam para essa tipologia. Já a categoria “Administração” sofre algumas
mudanças importantes frente ao que seria sua similar na tipologia anterior, pois grande parte
de seus casos pode ser melhor categorizado como de “Utilidade Pública”, todavia isso não
significa a sua perda de importância, pois continua alcançando porcentagens bastante
relevantes do total.
Confrontando os dados dos biênios de forma comparada podem-se ver algumas
mudanças e tendências. A principal é aquela que já foi destacada na analise da distribuição das
leis pela tipologia anterior. A saber, o aumento das leis ligadas à administração. Nessa tipologia
essa diferença aparece na categoria “Administração” que possui menos casos que sua análoga
na categorização de Amorim e Santos (2003). Todavia, ela apresenta um desenvolvimento
parecido com o descrito antes. Considerando os biênios temos um aumento de importância de
mais de dez pontos percentuais de 2003-2004 para 2007-2008. Enquanto no primeiro biênio as
leis caracterizadas assim eram 104 de 435, ou seja, 23,9%, no segundo elas foram 139 de 397,
totalizando 35% do total.
As outras tendências são mais residuais, sendo menos claro se foram resultado do
acaso ou da real intenção dos legisladores. Dentre elas merecem ser citadas a queda na
proporção de leis ligadas a categoria “Utilidade Pública” de 2003-2004 para 2007-2008, junto
com a diminuição nesse mesmo sentido das leis categorizadas como “Tributárias” e o aumento
daquelas ligadas a “Empréstimos”.
Uma vez tendo sido apresentados às duas tabelas acima e à discussão feita, algumas
observações devem ser realçadas. Primeiro, fica claro que grande parte dos projetos que se
transformam em leis estaduais aborda questões de importância praticamente nula. Essa
conclusão pode ser retirada da enorme fatia da produção legislativa que aquelas leis
declaram alguma instituição como sendo de utilidade pública estadual foram classificadas como
Honoríficas, por se pautarem em muito pelo reconhecimento do trabalho dessas, visto que a anistia
fiscal não está presente no texto das leis que realizam tal declaração. Além de que essa classificação nos
dá um número similar de casos da categoria “Homenagem” da tipologia de Amorim e Santos (2003).
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classificadas como “Honorífico” ou “Homenagem” representam. Nomear e renomear postos
de saúde, pedaços de rodovia, escolas ou criar dias comemorativos pelas mais diversas razões
são atribuições que, quando muito, servem apenas para inflar a produção legislativa geral e
pessoal de cada deputado, visto que nenhuma dessas leis implicou a criação de feriados ,e
muito menos a produção de gastos. Vale ressaltar que foram classificadas de outra forma que
não essa, as leis que instituíam dias ou semanas dedicadas ao debate de questões de saúde,
cultura ou questões sociais.
Além disso, comparativamente, é interessante verificar que as leis ligadas a questões
administrativas tiveram aumento considerável de um período para o outro. Esse não parece
fruto das variações normais, já que gira em torno de 10%, indicando uma tendência do
segundo biênio em discutir uma agenda fortemente ligada a essa área.
A próxima parte desse capítulo trata mais especificamente dos projetos enviados pelo
Poder Executivo e será mais esclarecedora sobre a questão levantada anteriormente de ser
esse um ator que apesar de não dominar a agenda legislativa, quando age é eficiente

Parte 2 – Projetos do Executivo e sub-áreas.

Essa segunda parte do capítulo volta sua atenção especialmente para a atuação do
Poder Executivo a partir dos projetos a que deu inicio. A análise desses com as tipologias
usadas acima, abrindo as mais importantes, e com a separação por nível de agregação poderá
trazer mais informações sobre as diferenças de forma de atuação escolhidas pelos chefes do
Executivo de cada um dos períodos escolhidos. Nesta parte tratamos dos projetos enviados e,
como mostrou a tabela 4, nem todos chegam a ser aprovados.
Distribuindo os projetos pela tipologia de Amorim e Santos (2003) temos a tabela 9,
abaixo.
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Tabela 9 - Projetos de lei do Poder Executivo por assunto (Amorim e Santos) e por ano.

Ano/Assunto
Administrativo
Honorífico
Econômico
Orçamentário
Político
Social
CulturalCientíficoTecnológico
Ecológico
Total

2003
2004
2007
2008
13
18
26
33
(18,8%) (56,3%) (55,3%) (56,9%%)
1
(2,1%)
42
11
12
18
(60,8%) (34,4%) (25,5%)
(31%)
5
3
3
3
(7,2%) (9,4%) (6,4%)
(5,2%)
3
3
1
(4,3%)
(6,4%)
(1,7%)
4
(5,8%)
2
(2,9%)
69
(100%)

-

-

-

2
(4,3%)
47
(100%)

32
(100%)

2
(3,4%)
1
(1,7%)
58
(100%)

A tabela ao lado
apresenta os projetos de
lei

iniciados

pelo

Executivo divididos por
assunto e por ano. Nela
se verifica que a atuação
do governador sobre a
agenda

legislativa

se

concentra em bem menos
assuntos do que os que
são geralmente legislados,
dando origem a muitas
células

sem

qualquer

notificação.

Os principais tópicos da agenda legislativa do Executivo são a categoria
“Administrativo” e “Econômico”. A primeira já foi apresentada como relevante quando
discutimos a produção geral da Alerj, porém a segunda aparecia alternando-se com “Social” na
terceira e na quarta posição. Essas duas categorias têm sobre sua denominação, em conjunto,
algo em torno de 80% a 90% dos projetos iniciados pelo Executivo.
O fato da categoria “Econômico” ter participação tão relevante nos projetos do
Executivo e uma pequena participação do cômputo geral indica que a maior parte das leis
dessa área são originárias no governo. Ou seja, a agenda econômica é dominada pelo
governador e é de grande importância para a agenda geral do governo, tendo sido o assunto
de leis mais iniciado pelo governo em 2003.
Também é relevante observar que a categoria “Honorífico”, que abarca grande parte
das leis aprovadas na Alerj, tem apenas uma notificação dentro das ações iniciadas pelo Poder
Executivo. Isso significa que praticamente a totalidade dessas leis têm origem no Poder
Legislativo.
Comparando os dois períodos, principalmente nas categorias que abarcam a maior
parte das iniciativas, encontra-se uma tendência oposta nas duas classificações. A categoria
“Administrativo” segue o ocorrido na parte anterior desse capítulo, crescendo sua participação
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do primeiro para o segundo biênio. Se em 2003-2004 ela representava pouco mais de 31% das
iniciativas do Executivo, em 2007-2008 tiveram um aumento muito relevante alcançando mais
de 56% do total. Fica claro que o governo Cabral teve uma agenda muito mais voltada para a
área administrativa em seus dois primeiros anos do que o governo Rosinha em período similar.
Levando em consideração apenas as iniciativas de lei ligadas à temática econômica
pode-se ver o oposto, um decréscimo de quantidade de projetos de um período para o outro.
No biênio 2003-2004, essa categoria alcançou a proporção de pouco mais da metade das ações
iniciadas pela governadora Rosinha Garotinho, 51,5% do total, tendo em 2003 alcançado
pouco menos de 60% do cômputo geral. Já em relação às iniciativas de lei do governador
Cabral, essa temática ocupa apenas 28,6% do todo, uma queda de mais de duas dezenas na
porcentagem.
Com os dados que foram apresentados até o momento, pode-se apenas indicar a
ocorrência dessas modificações nos projetos do Executivo ligados à administração e à
economia, entretanto, um dos passos seguintes do relatório é realizar uma desagregação mais
profunda dessas categorias.
Antes, seguindo o plano do raciocínio, é necessário distribuir essas iniciativas de lei
pela categoria de Santos (2001).
Os dados da tabela 10 mostram que em relação ao que foi apresentado sobre a tabela 8
que distribui os dados das leis aprovadas na Alerj usando essa categorização, os dados sobre as
iniciativas de lei do Executivo mostram diferenças de concentração de esforços. Enquanto
naquela tabela as categorias “Administração, “Homenagem” e “Utilidade Pública”
concentravam grande parte do que foi aprovado nos períodos estudados, aqui apenas a
categoria “Administrativo” tem importância similar, enquanto as outras duas pontuam de
forma residual. “Utilidade Pública” ainda concentra alguns casos, seis em cada biênios,
representando pouco mais que a vigésima parte do todo, “Homenagem”, como dito
anteriormente sobre a categoria similar da outra classificação, tem apenas um caso ocorrido
em 2007 devido ao falecimento de uma deputada estadual de longa participação na luta pela
democratização. Ou seja, a maior parte das iniciativas que criam leis desses tipos advém do
Poder Legislativo.
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Tabela 10 - Projetos de lei do Poder Executivo por assunto (Santos) e por ano.

Ano/Assunto
Administração
Homenagem
Tributário
Orçamento
Empréstimo
Utilidade Pública
Segurança
Direitos das
Minorias
Outros
Total

2003
20
(29%)
-

2004
2007
2008
17
24
32
(53,1%) (51,1%) (55,2%)
1
(2,1%)
21
9
5
3
(30,4%) (28,1%) (10,6%) (5,2%)
5
3
3
3
(7,2%) (9,4%) (6,4%) (5,2%)
3
4
11
(4,3%)
(8,5%)
(19%)
6
3
3
(8,7%)
(6,4%) (5,2%)
2
1
1
(2,9%) (3,1%) (2,1%)
1
1
1
(1,4%)
(2,1%) (1,7%)
11
2
5
5
(15,9%) (6,3%) (10,6%) (8,6%)
69
32
47
58
(100%) (100%) (100%) (100%)

De

modo

contrário,

duas

categorias

alcançam

uma relevância não
demonstrada

na

tabela 8, quais sejam,
as

categorias

“Tributário”
“Empréstimo”

e
que

apesar de não serem
relevantes em todos
os anos no geral, em
anos

específicos

alcançam participação
que não podem deixar
de ser notadas. Essas

categorias representam grande parte do que foi classificado como “Econômico” na tipologia de
Amorim e Santos (2003), o que não indica grandes novidades frente ao que vimos nos
parágrafos anteriores. Todavia, a comparação entre os períodos pode refinar o nosso
entendimento.
Buscando elucidações pela comparação entre os períodos podemos verificar aquilo já
enunciado anteriormente sobre o aumento das iniciativas ligadas à administração que se
apresenta nos mesmos termos que os discutidos anteriormente e por isso não vale voltar
agora a esse assunto. Porém, comparando os dados também somos apresentados a duas
modificações, encobertas sob a classificação anterior de “Econômico”. Essas modificações
tratam das categorias “Tributário” e “Empréstimo”, e parecem indicar diferenças importantes
na política econômica de cada governo.
A categoria “Tributário” é bastante relevante no biênio do governo Rosinha Garotinho,
sendo responsável por quase 30% das iniciativas desse período, enquanto no governo Cabral,
em seus dois primeiros anos, essas iniciativas representaram apenas 7,6% do total. Esse
grande decréscimo é indicador de uma mudança de funcionamento da política econômica.
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Por outro lado, considerando a categoria “Empréstimo”, verifica-se o oposto, se no
período de gestão da governadora Rosinha, essas iniciativas representavam pouco menos de
3% do total, no governo Cabral 14,3% das iniciativas de lei do Executivo tratavam de
empréstimos. Esses na sua totalidade ligados ao financiamento dos mais diversos programas
de governo.
As tipologias aplicadas aos projetos de lei do Executivo ajudaram a clarear o fato de que
esse age de forma diferente dos deputados estaduais, concentrando suas iniciativas em
campos específicos e de grande importância. Além disso, tornou mais clara algumas diferenças
entre os dois períodos, porém essas características da agenda de cada governo ainda devem
ser mais detalhadas para que a comparação seja feita de forma mais pertinente e menos
generalista.
Como forma de aprofundar o entendimento, é interessante abrir subcategorias para
melhor compreender o teor das agendas de políticas de cada período. Escolhemos como
categorias a serem melhor analisadas a “Administrativo” e a “Econômico”, ambas da tipologia
de Amorim e Santos (2003) e que representam, dependendo do ano, entre 80% e 90% dos
projetos iniciados pelo Executivo. Essas duas categorias dessa tipologia foram escolhidas por,
além de abarcarem grande quantidade de iniciativas, serem amplas. As categorias dessa
tipologia são menos especificas que as da outra, além da existência da categoria “Econômico”
de forma agregada e não decomposta em tributação e empréstimos, dentre outras.
Como trataremos a partir de agora com um número menor de leis, podemos ser mais
claros nas classificações, assim, elas devem aumentar em número como forma de trazer mais
detalhamento às agendas do governo de cada área e biênio. Além disso, as descrições de
alguns projetos e de seus intentos podem clarificar ainda mais a compreensão dos objetivos
por detrás de cada ação.

- Projetos “Administrativos” 10
As tipologias criadas para abrir ambas as categorias escolhidas não foram retiradas
de nenhum texto da literatura, elas foram criadas intuitivamente a partir da observação dos
10

Como forma de tornar mais claro e embasado as referências feitas a leis nesse capítulo e no seguinte
foi elaborado (em anexo) um índice remissivo de todas as leis oriundas no Executivo e aprovadas na
Alerj para os quatro anos de recorte desta pesquisa e para o primeiro semestre de 2009. Junto ao
número das leis encontra-se um breve resumo de seu conteúdo. Para ter acesso ao conteúdo completo
das leis aqui referenciadas procurar no site da Alerj –www.alerj.rj.gov.br.
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casos. Dessa forma, a tipologia pode carregar alguns defeitos, entre eles a dificuldade de
transferir-la para outras situações.
A tabela 11, abaixo apresenta a distribuição dos casos pelas subcategorias.
Tabela 11 - Projetos "Administrativos" do Executivo por subcategorias e por ano.

Ano/Assunto
2003
2004
2007
2008
2
5
4
Estrutura
(11,1%) (19,2%) (12,1%)
Administrativa
4
9
10
14
Processo
Administrativo (30,8%) (50%) (38,5%) (42,4%)
4
1
6
9
Pessoal
(30,8%) (5,5%) (23,1%) (27,3%)
2
3
1
3
Previdência
(15,4%) (16,7%) (3,8%) (9,1%)
2
3
Adequação de
(15,4%) (16,7%)
Lei
1
Outros
(7,7%)
13
18
Total
(100%) (100%)

2
(7,7%)
2
(7,7%)
26
(100%)

2
(6,1%)
1
(3%)
33
(100%)

Essas
merecem

categorias
ser

compreendidas.

melhor
Elas

são

explicadas e, em conjunto,
apresentadas

as

modificações de um biênio
para o outro.
“Estrutura
Administrativa”

é

a

denominação escolhida para
abranger as iniciativas de lei

que buscam realizar alterações na estrutura do Estado, dessa forma ela indica mudanças bem
mais importantes do que as outras subcategorias. Comparativamente, a tabela 11 mostra que
esse tipo de iniciativa teve maior espaço nos primeiros anos do governo Cabral, representando
15,2% dos projetos do biênio, enquanto nos anos de Rosinha elas eram apenas 6,4% do total
de ações administrativas. Além disso, o teor das alterações parece maior nos projetos do
biênio 2007-200811, com a instituição das Fundações Estatais gestoras dos Hospitais12,
alteração do Conselho dos Contribuintes13 e a criação do Instituto Estadual do Ambiente14.
A subcategoria “Processo Administrativo” é aquela que em todos os biênios responde
pela maior parte das iniciativas: comparativamente, os biênios não parecem ter modificações
importantes, com o primeiro tendo 41,9% de casos dessa subcategoria e o segundo tendo
40,7%. Todavia, a alteração em números reais é expressiva, saltando de 13 casos em 20032004 para 24 casos em 2007-2008. Essa subcategoria relata casos que alteram a forma como
11

A iniciativa de lei que criou o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado foi classificado como
uma iniciativa econômica, apesar de também ser classificado como medida administrativa ligada a
estrutura administrativa. Alguns projetos de 2009 como os que criaram as OSs e as OSCIPs, que
discutimos no capítulo 4, também fazem parte das iniciativas que buscam reformar a estrutura
administrativa do Estado.
12
Resultou na lei nº 5164. Ver anexo.
13
Resultou na lei nº 5013. Ver anexo.
14
Resultou na lei nº 5101. Ver anexo.
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os processos administrativos são realizados, modificando normas, instituindo obrigações ou
proibições, alterando prazos, entre outras coisas.
Esse aumento de número de casos, apesar da importância relativa se manter
razoavelmente constante nos dois períodos, é acompanhada pelo aumento de iniciativas de
certa importância na melhoria da gestão. Em 2003-2004 a iniciativa mais importante com esse
intuito obrigava os cartórios a comunicar ao órgão de identificação do Estado e ao Tribunal
Regional Eleitoral a ocorrência de óbitos e nascimentos15, medida importante para a troca de
informações dentro da burocracia.
Já em 2007-2008, cinco projetos merecem citação por buscarem o intuito de diminuir
entraves burocráticos: um permitiu ao fisco acesso a informações de tabeliães, empresas de
cartão de crédito, etc16; o segundo delimitou a forma e os limites da competência estadual de
fiscalizar as compensações e participações financeiras oriundas das concessões para a
exploração de Recursos Hídricos e Minerais17; o terceiro criou medidas para incremento da
cobrança de créditos inscritos em dívida ativa18, o quarto instituiu a intimação por meio
eletrônico ao processo administrativo tributário estadual19 e o último informatizou a
administração do ITD20 e possibilitou a realização de inventário, partilha, separação consensual
e divórcio consensual por via administrativa21. Verifica-se que todos esses processos
administrativos têm forte conotação econômica e tributária, fortalecendo e esclarecendo o
funcionamento da arrecadação, e especialmente da cobrança administrativa ou judicial dos
tributos.
A subcategoria “Pessoal” classifica projetos que têm como principal assunto alterações
referentes ao conjunto de servidores do Estado, podendo-se incluir dentre essas mudanças a
criação de cargos, aumento de vencimentos básicos e soldos, fixação de efetivos, alterações de
estatutos, entre outros. Percebe-se na comparação entre os biênios que houve crescimento
de 2003-2004 para 2007-2008 tanto percentual quanto em números reais, no primeiro, esse
grupo, com 5 casos, representava pouco mais de 16% do total, enquanto no segundo biênio,
com 15 casos, esse grupo comporta 25,9% do total.

15

Resultou na lei nº 4397. Ver anexo.
Resultou na lei nº 5075. Ver anexo.
17
Resultou na lei nº 5139. Ver anexo.
18
Resultou na lei nº 5351. Ver anexo.
19
Resultou na lei nº 5367. Ver anexo.
20
ITD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e por Doação de qualquer bem ou direito.
21
Aprovado apenas em 2009, esse projeto resultou na lei nº5440. Ver anexo.
16
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Além disso, podemos discutir a alteração do próprio teor das iniciativas. Analisando-as
podemos ver que enquanto o governo Rosinha procurava, principalmente, aumentar o efetivo
policial e de segurança modificando regras da graduação da Polícia Militar22, alterando efetivo
de 2º tenente23 e criando cargos de agente de disciplina para as entidades Sócio-Educativas24,
o governo Cabral parecia tentar melhorar a situação dos servidores e melhorar a gestão do
Estado. Como forma de melhorar a situação dos servidores este iniciou projetos autorizando
consignação imobiliária em folha de pagamento25, aumentando por duas vezes os vencimentos
básicos e soldos de algumas categorias26 e reestruturando a carreira de docente da UERJ27;
como forma de melhorar a gestão as iniciativas indicavam a criação de cargos de especialistas
em gestão28, a atualizando as regras de lotação dos fiscais de rendas recém concursados29 e a
prorrogação do regime de emprego temporário em algumas situações30.
Os projetos de lei ligados à subcategoria “Previdência” são razoavelmente constantes
nos anos, com menor importância percentual no segundo biênio devido ao aumento de
projetos gerais dessa área.

Todavia, os projetos em si apresentam uma linearidade

interessante referentes à consolidação do “RioPrevidência”. No biênio referente ao governo
Rosinha Garotinho, essa é reforçada com transferências de recursos e tentativas de lançar o
processo de unificação previdenciária estabelecido pela legislação do setor31, já no biênio
referente ao governo Cabral, as mudanças adquirem caráter mais estrutural, com a efetiva
unificação do regime previdenciário32 e extinção do Iperj33, passando suas obrigações ao
RioPrevidência34. Em uma lei, nº 516635 que não foi contabilizada como ação do Executivo, pois
foi projeto conjunto dele com todos os outros poderes, o Ministério Público e o Tribunal de
Contas, e logo não aparece em nenhuma das tabelas, mas que é igualmente importante,

22

Resultou na lei nº 4257. Ver anexo.
Resultou na lei nº 4157. Ver anexo.
24
Resultou na lei nº 4249. Ver anexo.
25
Resultou na lei nº 5294. Ver anexo.
26
Leis nº5081 e 5301. Ver anexo.
27
Lei nº 5343. Ver anexo.
28
Lei nº 5355. Ver anexo.
29
Lei Complementar nº117. Ver anexo.
30
Leis nº 4990 e 5353. Ver anexo.
31
Resultado das leis nº4237, 4275, 4442 e 4620. Ver anexo.
32
Lei nº 5260. Ver anexo.
33
Iperj – Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, extinto por lei votada no dia 10 de
outubro de 2007 na Alerj.
34
Lei nº 5109. Ver anexo.
35
Essa lei não foi classificada em nenhuma das tabelas por ter origem em todos os poderes. Dessa
forma, apesar de ser citada como matéria importante ligada a questão previdenciária, ela não
influenciou nenhuma das taxas ou distribuições por categorias colocadas acima. Sua natureza diferente
lhe outorga uma posição diversa das demais iniciativas do Executivo.
23
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também se estabeleceu a contabilização das contribuições patronais sob responsabilidade de
cada Poder, tornando mais efetivos os tetos de gastos com pessoal previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ou seja, nessa subcategoria, não é uma oposição de políticas que nos
aparece, e sim a continuidade da consolidação do regime previdenciário unificado dos
servidores, apresentado nos biênios em dois períodos diferentes, seus inícios e seu final.
A subcategoria “Adequação de Leis” trata de projetos de lei iniciados pelo Executivo
que procuram fazer com que as leis estaduais se coadunem com o imposto por outra
legislação, seja ela uma emenda à constituição estadual, ou alguma alteração da legislação
federal, a qual tem preponderância sobre as leis estaduais. Nenhuma delas apresenta
importância particular, na verdade, dos nove projetos classificados dessa forma, três não se
traduziram em lei, um do ano de 2004 foi rejeitado em votação e dois de 2007 foram retirados
pelo autor, o governo. A produção de leis desse tipo não parece ligada a nenhum esforço do
Executivo em alterar o status quo legislativo, mas sim em responder as necessidades de
adequação correntes. Essa situação pode ser vista pela incidência de dois a três projetos por
ano, não existindo grandes alterações nos números reais desses.
A subcategoria “Outros” trata de iniciativas cuja categorização não se deu facilmente,
e para evitar a proliferação de categorias com apenas um caso, agregamos essas ações sob
esse rótulo. A variação numérica desses casos não incorre em grandes alterações, tendo
ocorrido apenas quatro casos distribuídos em três anos36. Destacam-se entre elas a obrigação
da disponibilização na internet dos dados da execução orçamentária do Estado37, como peça
da política de transparência e gestão do gasto, e a criação do programa de parcerias no
combate à violência38.
O crescimento das ações referentes à categoria “Administrativo” explicitadas nos
comentários da tabela 9 aparece nos dados da tabela 11 pelo crescimento de diversas
subcategorias criadas para desmembrar o que é “Administrativo”. A participação frente ao
geral, de 2003-2004 para 2007-2008, cresce percentualmente em duas das sete subcategorias:
Pessoal e Estrutura Administrativa. Das cinco restantes, três perdem participação, mas
mantém um número de projetos por ano razoavelmente constantes, o que indica serem áreas
nas quais a oferta média de iniciativas não se alterou muito e a categoria “Processo
Administrativo”, apesar de manter uma participação percentual relativa constante, apresenta

36

Desses quatro projetos, apenas três se tornaram lei.
Resultou na lei nº 5006. Ver anexo.
38
Resultando na lei nº4180. Ver anexo.
37
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um aumento numérico considerável de iniciativas de lei, junto com um aumento no impacto
dessas na desburocratização da administração.
Os dados deixam claro o esforço do governo Cabral em seus dois primeiros anos em
trabalhar fortemente essa área, possivelmente em busca de uma reforma gerencial, que será
discutida adiante. As ações se concentraram em focos específicos, objetivando principalmente
a estrutura da administração. Essa subcategoria recebeu projetos de grande importância, com
destaque para as Fundações Estatais que buscam reformular completamente a forma de
gerência da rede hospitalar do Estado.
Comparativamente, os dois primeiros anos da Rosinha, em relação às ações
administrativas, parecem apenas focar nas demandas básicas da condução do Estado, com
uma certa tendência de reforço do aparato de segurança, enquanto nos primeiros anos do
governo Cabral a agenda parece bastante focada em questões administrativas em torno de
melhorias da situação do servidor, fortalecimento e maior transparência da cobrança
tributária, e em mudanças na estrutura da administração pública.

- Projetos “Econômicos”

Uma vez analisadas as ações do Executivo classificadas como “Administrativo” na
tipologia de Amorim e Santos (2003), é necessário investigar mais profundamente outra área
na qual o Executivo foca suas ações, a classificada na mesma tipologia como “Econômico. Essa
área é muito importante na atuação geral do governo, pois, em regra, domina amplamente as
leis desse tipo aprovadas na Alerj. Nos biênios que escolhemos, o Executivo deu início a 80%
das leis aprovadas em 2003-2004 e assim classificadas e 77,8% no biênio 2007-2008.
Tal dominância do Executivo sobre a agenda legislativa voltada para a economia
demonstra que, apesar de não ser predominante sobre a agenda legislativa geral, o governo
aplica seus esforços de maneira concentrada e eficiente. Além disso, demonstra que a Alerj
entende que nessa matéria de lei, o governo é o ator mais apto a agir, não cabendo aos
deputados estaduais muito protagonismo, se atendo ao processo de emenda.
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Tabela 12 - Projetos "Econômicos" do Executivo por subcategorias e por ano.

Ano/Assunto
Incentivos
Fiscais
Tributários
Incentivos
Fiscais
Financeiros
Autorização de
Empréstimos
Infra-Estrutura

2003
21
(50%)

2004
1
(9,1%)

2007
-

2008
-

A tabela ao lado
apresenta

os

projetos

classificados na tipologia de

8
(19%)

-

1
(8,3%)

-

1
3
10
(2,4%)
(25%) (55,5%)
2
1
1
(4,8%)
(8,3%) (5,5%)
1
1
1
Fiscalização
(2,4%)
(8,3%) (5,5%)
5
2
1
1
Arrecadação
(11,9%) (18,2%) (8,3%) (5,5%)
1
2
1
1
Piso Salarial
(2,4%) (18,2%) (8,3%) (5,5%)
3
2
3
2
Adequação de
(7,1%) (18,2%) (25%) (11,1%)
Leis
4
1
2
Outros
(36,4%) (8,3%) (11,1%)
42
11
12
18
Total
(100%) (100%) (100%) (100%)

Amorim e Santos (2003)
como

“Econômicos”

distribuídos
subcategorias.
subcategorização

por
Essa
permite

perceber mudanças mais
especificas de preferência
das políticas.
A primeira alteração
que podemos ver é a já
discutida no começo dessa
parte, qual seja, a queda de
produção de leis desse tipo

de ano para ano. Em 2003, os projetos dessa área foram contabilizados em 42, número bem
maior que o dos outros anos. O segundo ano com mais iniciativas desse tipo, 2008 com 18
casos, não alcança a metade do produzido em 2003. O ativismo legislativo se liga fortemente à
produção de Leis relativas às subcatergorias de incentivos fiscais e financeiros.
A subcategoria “Incentivos Fiscais Tributários” que trata de tratamento tributário
especial concedido a empresas ou setores da economia tem alta incidência em um biênio e
nenhum caso no outro, o que mostra uma diferença nas estratégias de ação na política
econômica de cada governador. No caso, a governadora Rosinha Garotinho em seus dois
primeiros anos de gestão iniciou 22 projetos de lei que concediam incentivos fiscais para
algum produto ou empresa, ou então que enquadrou empresa em programas desse tipo39.
Essas iniciativas representaram 41,5% das ações do governo Rosinha e não teve caso algum no
governo Cabral.
A segunda subcategoria, “Incentivos Fiscais Financeiros”, também é um tipo de
projeto muito comum no primeiro período e que teve apenas um caso no segundo. Essa
39

São exemplos de programas que concediam incentivos fiscais tributários: RIOINVEST, RIOPORTOS,
entre outros.
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categoria descreve os diversos programas40 aprovados por lei em 2003 que buscavam
financiar, através de créditos tributários ou outros meios, projetos voltados a um setor
especifico da economia ou de uma região. Esses representaram 15,1% dos projetos do período
Rosinha e 3,3% em 2007-2008. Essas ações se coadunam com a política dos incentivos fiscais
tributários, ou seja, tem os mesmos objetivos de promover o crescimento de setores
específicos da economia estadual.
As modificações nas iniciativas desse tipo de projetos se explicam por certo número de
fatores. O primeiro foi a decisão do Governo Rosinha responder à possibilidade de reforma
tributária vislumbrada em 2003 através da criação de uma série de regimes especiais, visto que
a legislação constitucional desta reforma sinalizava na direção de vir a recepcionar todos os
benefícios instituídos antes da votação da reforma. O segundo fator que se pode associar à
mudança de comportamento reflete as reiteradas afirmativas do governo Cabral de menor
inclinação de incentivar setores específicos.
Outra explicação para tamanha queda na produção de leis desse tipo tanto de um
biênio para o outro, como dentro do biênio 2003-2004 é a aprovação da lei nº 432141 que
estabeleceu a possibilidade do governador conceder incentivos através de decretos. Assim,
uma vez montada a parafernália legal no período Rosinha, houve menor necessidade de
legislação para criar ou expandir benefícios fiscais ou financeiros. Assinale-se que, ao se
analisarem os decretos do governador que tratam desse assunto vemos uma queda também
abismal, de 113 decretos ligados a benefícios fiscais tributários em 2003-2004 para 7 em 20072008. Ou seja, para cada decreto desse tipo editado pelo governo Cabral, o Governo Rosinha
Garotinho editou pouco mais de 16. Essa queda no número de decretos torna a indicar uma
mudança de estratégia.
Por outro lado, o crescimento no número de autorizações de empréstimos revela uma
nova situação do Estado. Essa subcategoria trata de iniciativas que autorizam o Executivo
buscar em entidades financeiras, nacionais ou internacionais, recursos para desenvolver
programas específicos. Seu crescimento se explica em parte por conta da melhora fiscal do
país que se traduziu em maiores taxas de crescimento do PIB e das receitas públicas, e
também pelo fortalecimento do Estado. Com isto, criou-se um novo espaço de endividamento
que permitiu um maior recurso a receitas de capital. Esse acesso também se deveu pela

40

São exemplos de programas voltados a conceder incentivos fiscais financeiros os seguintes: FUNDES,
RIOMETAL, RIOAEROTEC, RIOGRAF, entre outros.
41
Ver anexo.
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melhora das relações do Estado do Rio de Janeiro com a União e o conseqüente acesso a
bancos estatais, notadamente a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Enquanto no governo
Rosinha apenas uma iniciativa de lei dessas foi feita, representando 1,9% do total, no governo
Cabral essas iniciativas eram 43,3% das propostas.
Essas iniciativas de autorização de empréstimos juntam em uma subcategoria a
arrecadação de fundos para o desenvolvimento de ações das mais diversas áreas como de
transportes, gestão, urbanização de favelas, segurança, dentre outros.
Na realidade, o pequeno número de projetos de lei autorizativos de empréstimos no
biênio 2003-2004 ocorre menos por falta de interesse do que pela incapacidade que o governo
Rosinha tinha de aumentar o limite de endividamento, cuja aprovação depende da Secretaria
do Tesouro Nacional. A situação fiscal delicada do Estado no primeiro biênio Rosinha impedia
que este captasse recursos através de empréstimos.
Medidas estruturais que criaram condições para melhorar o resultado fiscal do Estado
e para sua sustentabilidade no longo prazo, tanto aquelas refletidas em algumas das iniciativas
de Lei “Administrativas” discutidas acima, como outras, apresentadas no capítulo seguinte,
também permitiram ao governo criar espaço fiscal para realizar empréstimos junto ao BNDES e
a organismos multilaterais de fomento42.
A subcategoria “Infra-Estrutura” é a denominação escolhida para iniciativas que
buscam realizar melhorias na infra-estrutura do Estado. O número de ações desse tipo em
ambos os biênios é baixo em cada período. Todavia, por serem iniciativas importantes, o
esforço de apresentá-las é justificável.
As duas iniciativas do período Rosinha foram feitas em 2003. A primeira instituía o
Programa de Fomento à Realização de Obras de Infra-Estrutura, o RioInfra43. Esse programa
procurou incentivar indústrias e outros setores privados a realizarem obras de infra-estrutura
de seu interesse. A segunda ação realizava reescalonamento, consolidação e confissão de
dívida com o BNDES para permitir a continuação do financiamento das obras do Metro44.

42

São exemplos de leis que autorizaram o Executivo a contratar linhas de créditos as leis de nº5116,
5143, 5226, 5278, 5282, entre outras.
43
Resultou na lei nº4186. Ver anexo.
44
Resultou na lei nº4254. Ver anexo.

34

A primeira iniciativa relacionada à “Infra-Estrutura” do período Cabral, de 2007, criou o
Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas45 – PROPAR46. Esse programa busca permitir
parcerias com o setor privado para o desenvolvimento de melhorias na infra-estrutura, através
de gestão e investimentos conjuntos47. A segunda, de 2008, ampliou a atuação do INVESTE
RIO48, agência de fomento do Estado, que também foi recapitalizada.
As iniciativas colocadas sob o termo “Fiscalização” se referem a projetos que buscam
melhorar as formas do Estado realizar suas obrigações fiscalizadoras, e complementam alguns
dos projetos classificados como “Administrativos”. Nos dois períodos, apenas três projetos
desse tipo foram iniciados, todos resultando em aprovação. O projeto de 2003 altera a
tributação de solventes de forma a inibir e permitir maior fiscalização sobre adulteração de
combustíveis49, o de 2007 consolida e simplifica regras sobre a cobrança e pagamento de
multas referentes a infrações à legislação tributária50 e o de 2008 atribui novas regras à
hipótese de arbitramento de base de incidência de ICMS em casos em que o contribuinte não
comprove com documentos as suas operações51.
A subcategoria denominada de “Arrecadação” trata de iniciativas de lei que buscam
aumentar, ou melhorar os procedimentos, até mesmo alterar as regras dessa, muitas vezes em
resposta a situações emergenciais. A comparação entre os biênios mostra que esse tópico
recebeu mais propostas no período do governo Rosinha do que no biênio do governo Cabral.
Em 2003-2004, esses projetos representavam 13,2% das ações da temática econômica, em
2007-2008, a importância delas caiu para 6,7% do total. Dentre as 7 propostas do primeiro
biênio, 5 chegaram a se tornar leis, com destaque para o estabelecimento de incidência de
ICMS sobre a extração de petróleo52 e a criação do Programa de Reestruturação Fiscal do
Estado - REFERJ53. O primeiro deste, na verdade, nunca teve tradução prática, tendo sido mais
uma monção para marcar posição do Estado (ela imediatamente foi questionada nos Tribunais
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Resultou na lei nº5068. Ver anexo.
O programa de parcerias público-privadas é de natureza mista, tratando de investimentos e de
gestão, por necessidade de escolha colocamos ele nessa seção de projeto “Econômicos”, todavia
caracterizá-lo como administrativo não seria de todo errado. No capítulo 4 trato dele como inovação em
gestão e na área de investimentos.
47
Apesar de aprovado em junho 2007 e central para o programa de mudança no paradigma de gestão
do setor público, o único indício encontrado de sua implantação foi o decreto nº 41665 de 2009 que
incluiu nesse programa o projeto de revitalização e gestão do complexo do Maracaña.
48
Lei nº 5362. Ver anexo.
49
Resultou na lei nº4253. Ver anexo.
50
Resultou na lei nº5076. Ver anexo.
51
Resultou na lei nº5356. Ver anexo.
52
Lei nº 4117. Ver anexo.
53
Lei nº 4246. Ver anexo.
46
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e teve seus efeitos suspensos). O segundo projeto respondeu a sérios problemas verificados
no começo do Governo Rosinha no que toca à governança da Receita, o que ensejou a
intervenção do Ministério Público no órgão e medidas para reformar seu funcionamento. No
segundo biênio, apenas dois projetos sobre “arrecadação” foram iniciados, ambos resultando
em leis, sendo o mais importante aquele que estabeleceu a substituição tributária para o
recolhimento de ICMS de algumas cadeias produtivas54.
A subcategoria “Piso Salarial” trata dos projetos que estabelecem o salário mínimo
estadual para uma série de categorias básicas. Esses projetos não variam muito, ocorrendo
geralmente uma vez ao ano, com exceção de 2004, quando duas iniciativas dessas foram
feitas, tendo uma delas entrado em vigor apenas no ano de 2005. Assim, a comparação nessa
subcategoria não é necessária.
A categoria, “Adequação de Leis”, trata de projetos que visam colocar em sintonia as
leis estaduais com as leis federais, ou realizar alguma alteração em lei já existente. Os casos
desse tipo, apesar da variação percentual, em números reais se mantêm razoavelmente
constantes. Por não terem efeitos claros, sendo mais uma necessidade legal, esses projetos
não parecem ser alvos de foco na agenda de nenhum dos governos dos biênios escolhidos.
Assim a incidência de casos se deve a uma demanda normal contínua e não a um esforço de
qualquer dos governadores.
A última das subcategorias é a denominada “Outros”, criada com essa característica
amorfa para poder abranger em sua gama as ações que não puderam ser classificadas nas
outras categorias, ainda que em alguns casos trate de iniciativas relevantes. A sua importância
referente ao total sofreu crescimento de um período para o outro, apesar da quantidade de
casos por biênio ser igual.
Mais uma vez, olhar para as iniciativas específicas pode ajudar a ver diferenças. Essa
categoria é muito ampla e por isso se abrigam sobre ela iniciativas as mais diversas. No
primeiro biênio, temos um caso referente à extensão de período livre de multas devido a
equívocos no recolhimento de imposto55, ou seja, questão sem grande importância estrutural
que pode acontecer a qualquer momento, e também temos a isenção de pagamento de ICMS
para o evento da passagem da Tocha Olímpica56 pela cidade e para a administração direta do
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Lei nº 5171. Ver anexo.
Lei nº 4466. Ver anexo.
56
Lei nº 4347. Ver anexo.
55
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Estado, suas autarquias e fundações57. Das propostas, apenas uma tocava em assunto
relevante, a administração pública, enquanto as outras lidavam com questões esporádicas.
No segundo biênio, destaca-se a criação do ICMS verde58, forma de repartição do
imposto que incentiva a preservação da área vegetal e outros recursos ambientais dos
municípios. Esta lei põe o Estado entre aqueles na vanguarda da conservação ambiental e cria
um incentivo importante para a disseminação de iniciativas de proteção aos recursos naturais,
assim como redução de Lixões e outras fontes de agressão à saúde e à natureza. Como parte
deste esforço houve também uma lei que diminuiu entraves à cobrança pela utilização de
recursos hídricos naturais, favorecendo a utilização mais racional desses recursos e
arrecadando somas destinadas à conservação ambiental. A outra lei foi de pouca expressão,
anistiando a dívida da Federação de Ginástica do Estado.
Olhando de forma mais próxima os projetos, fica claro que apesar da igualdade
numérica, as iniciativas do governo Cabral parecem ter maior impacto e modificam em alguns
pontos o status quo burocrático59.
Resumidamente, o que verificamos na análise sobre as iniciativas econômicas dos dois
períodos foi, ao que parece, tanto uma diferença na estratégia para incentivar o crescimento
econômico, quanto mudanças ditadas pelas alterações da situação do Estado e do Pais.
Enquanto o governo Rosinha Garotinho, em seu inicio pelo menos, concentrou esforços em se
antecipar a uma reforma tributária, que não ocorreu, o governo Sérgio Cabral focou em
mudanças estruturais na Receita (fiscalização, arrecadação e propostas legislativas de cunho
“administrativo”), e no uso do espaço de endividamento conquistado pela melhora dos
indicadores fiscais.
A partir desse cenário, as vinte e duas iniciativas de incentivos fiscais tributários e as
oito de incentivos fiscais financeiros são inteligíveis. Essa tática de criar inúmeros mecanismos
desse tipo, causada, em parte, por uma posição defensiva do governo frente às discussões no
âmbito da União de um reforma tributária que coibiria esses instrumentos de guerra fiscal,
implicou na sua pouca organização. Apenas dois projetos de lei organizados como programas
de desenvolvimento e seis iniciativas de enquadramento de empresas em programas
existentes, indicam certo casuísmo dessas políticas.
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Lei nº 4485. Ver anexo.
Lei nº 5296. Ver anexo.
59
A criação do ICMS Verde, lei nº5100, traz uma grande inovação ao vincular receita tributária a
resultados de manutenção de área de preservação vegetal. Esse projeto é melhor descrito no capítulo
quatro.
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A irrelevância de iniciativas de incentivo fiscal de qualquer tipo no biênio do governo
Cabral indica que ocorreu uma ruptura com a visão de política econômica de sua antecessora.
Apesar de que o nível legislativo talvez não devesse necessariamente ser o palco dessas
medidas, visto que já havia sido montada uma estrutura legal para realizar tais medidas por
outros meios. Mesmo assim, o foco da busca por desenvolvimento no governo Cabral, como
também indica a queda de decretos ligados a benefícios fiscais, parece se voltar para outros
mecanismos, como as inúmeras iniciativas administrativas de fortalecimento do processo
tributário, inclusive na constituição desse crédito, pela melhora do julgamento de autos
impugnados e fortalecimento da capacidade de cobrança da Receita e da Procuradoria Geral
do Estado. Além disso, se destaca a reforma da gestão do INVESTERIO e o respeito às regras
como forma de trazer segurança para os investimentos através da previsibilidade. Além disso,
a expressão dos empréstimos autorizados aponta para o relançamento de importantes
projetos de infra-estrutura, como na área de trens, agricultura, e outros.
Essa alteração de paradigma econômico pode ser verificada se procurarmos saber qual
o nível de abrangência das iniciativas, ou seja, seu nível de agregação. O texto de Amorim e
Santos (2003) nos apresenta uma tipologia para separar os projetos por essa questão. A tabela
seguinte apresenta os projetos do Executivo classificados como “Econômicos” distribuídos por
essa tipologia.
Essa tipologia apresenta a classificação dos projetos por níveis de agregação, ou seja,
pela área em que exerce influência. No texto de Amorim e Santos (2003), essa tipologia é
composta por cinco categorias: Individual, Local, Setorial, Regional e Nacional. Todavia, como o
objeto desse estudo é a legislação estadual, a última categoria foi deixada de lado. Assim,
temos casos de leis que incidem sobre uma pessoa, ou grupo pequeno, denominada
Individual; sobre uma cidade ou região, chamada de Local; sobre um setor econômico, a
setorial; e sobre todo o Estado, nomeada de Regional.
A tabela 13 deixa claro aquilo que se esperava, uma maior importância das leis
voltadas para locais ou setores no primeiro biênio. Principalmente no ano de 2003, no qual o
governo teve varias iniciativas na área econômica e, dentro dessa, no nível setorial. Enquanto
no biênio 2003-2004, mais de 28% das iniciativas abarcavam algum setor econômico, no biênio
seguinte, essas iniciativas beiraram os 3% do total. Ou seja, foram praticamente abandonadas
pelo Executivo. Essa tendência aparece também para os nível “local” que caiu de 9,4% para
3,3%. Enquanto os projetos de lei “Individuais” se mantiveram com percentuais constantes,
apesar da queda nos números reais.
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Tabela 13 - Projetos "Econômicos" do Executivo por nível de agregação e por ano.

Ano/Nível de
Agregação
Individual
Local
Setorial
Regional
Total

2003

2004

7
2
(16,7%) (18,2%)
5
(11,9%)
14
1
(33,3%) (9,1%)
16
8
(38,1%) (72,7%)
42
11
(100%) (100%)

2007

2008

3
(25%)
1
(8,3%)
1
(8,3%)
7
(58,4%)
12
(100%)

3
(16,6%)
-

Essas
importância

relativa

na
dos

níveis de agregação “local” e
“Setorial” de 2003-2004 para
2007-2008 são compensadas
pela

15
(83,4%)
18
(100%)

quedas

grande

alta

da

participação das iniciativas de
nível “regional” que passaram
de 45,3% do total para 73,3%.

Essas alterações demonstram de outra forma a mudança de paradigma da política
econômica estadual. Houve menor concentração em iniciativas voltadas para setores,
baseadas em incentivos fiscais e programas de financiamentos a empresas, e maior ênfase em
ações de impacto regional—inclusive estimulando a interiorização do desenvolvimento.
Os desmembramentos dessas duas categorias, “Administrativo” e “Econômico”,
clarearam a existência de uma mudança de objetivos estratégicos na formulação das iniciativas
legislativas do Executivo. Ou seja, parece existir uma nova agenda no primeiro biênio do
governo Cabral voltada para reformulação da estrutura do Estado. Essa agenda é vislumbrada
a partir da existência de um foco em mudanças na estrutura administrativa e no financiamento
de tantos projetos diferentes. É sobre a coerência dessa agenda e o seu desenvolvimento que
se ocupa o capítulo seguinte desse texto.
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- Capítulo 4 – Governo Cabral e Reforma Estrutural do Estado.

A comparação da produção legislativa de iniciativa do Executivo suscita a questão se
ela chega a formar uma “agenda”, especialmente no que tange ao governo de Sérgio Cabral. A
análise anterior sugere que o governo de Sérgio Cabral parece ter paradigmas diferentes
daqueles levados a cabo pelo governo que o antecedeu. Mas a questão que se levanta é: seria
essa agenda uma reforma estrutural da organização do Estado Fluminense? Ou apenas uma
reorganização de interesses?
O governo Cabral, desde seu início, se propõe a ser um ator reformador da estrutura
do Estado. Esse intento é delineado em ações efetivas do documento publicado pelo próprio
governo denominado “Plano Estratégico do Governo do Rio de Janeiro 2007-2010”. Nele são
apresentadas áreas a serem incentivadas e projetos concretos a serem desenvolvidos pela
administração. Como afirma o documento, para se tornar aquilo que a sociedade fluminense
deseja é necessário um “... processo irreversível de reestruturação do Estado.” (pg. 4). São
pontos essenciais desse plano de ação do governo a instituição de um novo modelo de gestão
pública, investimentos públicos e privados para o desenvolvimento do Estado e a manutenção
do equilíbrio fiscal. Além desses, o documento versa sobre melhorias na educação, segurança,
saúde, turismo e outros.
De forma resumida, o Plano Estratégico do governo busca realizar uma reforma
estrutural do setor público nos seguintes termos:
- na economia, estabelecer equilíbrio orçamentário no longo prazo, trazendo
transparência e previsibilidade para o cenário. Fortalecendo a gestão fazendária através da
reestruturação de uma série de seus instrumentos.
- na administração, realizar uma reforma gerencial profunda, trazendo para dentro do
setor público um conjunto de novos paradigmas administrativos do setor privado,
estabelecendo parcerias com a iniciativa privada e fortalecendo o planejamento estadual em
conjunto com a qualidade de seus servidores.
- Além dessas vertentes importantes, o plano estratégico se baseia em estabelecer
uma nova política de segurança pública, investimentos e de transporte público. A primeira
baseada em tecnologia da informação, o uso estratégico das estatísticas e a retomada das
comunidades, a segunda procura combinar essas ações com investimentos públicos e privados
40

na realização de ações comunitárias de integração e melhorias das comunidades pelo PAC, por
último, o transporte público é foco de ações como a melhoria e expansão do metro e a
construção do Arco Metropolitano.
Pode-se, portanto, organizar a produção legislativa ao longo dos eixos enunciados no
programa estratégico, quais sejam, Gestão, Equilíbrio Fiscal, Investimento, e Segurança
Pública.

- Gestão

Uma mudança fundamental em uma área crítica para a sociedade é aquela decorrente
de dois projetos de lei aprovados pela Alerj, em novembro e dezembro de 2007. Trata-se da
reformulação gerencial dos serviços públicos da saúde. A Lei complementar estadual nº 118,
de 29 de novembro de 2007 e que tramitou por 33 dias, sujeita a área da saúde como passível
de atuação estatal por Fundação Pública. Ou seja, essa área pode passar a poder ser
administrada por fundações públicas sem fins lucrativos com personalidade de direito privado,
tendo seu pessoal regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Em dezembro desse
ano, após 48 dias sendo discutida na assembléia, a lei ordinária nº 5164 criou quatro
Fundações Estatais, a de Hospitais Gerais, de Hospitais de Urgência, de Institutos de Saúde e a
Central Estadual de Transplantes60. Essas ações buscam refundar a gestão dos hospitais
estaduais sobre um novo paradigma que traga mais eficiência no atendimento e na alocação
de recursos, com essas novas fundações sendo prestadoras de serviços ao Poder Público
através de contrato de gestão.
Um ano e meio depois, outra inovação de porte no esforço de criar novas formas de
administração foi traduzida pela aprovação das Leis nº 5498 e nº 5501, em 07 de julho de
2009. A primeira das leis, após tramitar por mais de 150 dias, permitiu ao Poder Executivo
qualificar como organização social pessoas jurídicas do Direito Privado – OSs -, sem fins
lucrativos ou econômicos, cujas atividades sejam dirigidas à área da Cultura. Também permitiu
ao governo celebrar contratos de gestão com essas organizações sociais. Desse modo, o
governo procura dar maior dinamismo à gestão dos aparelhos culturais do estado, de forma, a
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sem perder o patrimônio, trazer a esses aparelhos um paradigma de funcionamento mais
eficiente.
A outra lei, votada e aprovada no mesmo dia após tramitação de cinco meses, versa
sobre a definição e qualificação de OSCIPs61 - Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público. Essas, Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem fins lucrativos, ficam possibilitadas da
formação de vínculo de cooperação com o Estado para a execução de atividades de interesse
público nas áreas de assistência social, cultura, defesa do patrimônio histórico, educação
gratuita, saúde gratuita, segurança alimentar e nutricional, preservação do ambiente, trabalho
voluntário, combate à pobreza, fomento ao esporte e outros. Ambas as leis representam uma
mudança paradigmática, que apesar de inovadora no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tem
sido aplicada em outros estados há alguns anos
Outra vertente importante da reforma de gestão do governo tem sido a consolidação
de certos órgãos. Além da redução do número de secretarias feita logo na partida, que apesar
de simples ato administrativo tem grande conotação, a aprovação de leis em pelo menos duas
áreas é bastante significativa.
Talvez o exemplo mais importante de consolidação de um órgão tenha sido a Lei
aprovada em 16 de outubro de 2007, extinguindo o Instituto de Previdência do Estado do Rio
de Janeiro—Iperj e aumentando as competências da RIOPREVIDÊNCIA62. Essa lei cumpriu o
que era estabelecido pela constituição, a unicidade do regime de previdência pública em cada
ente. Como conseqüência, os processos que dependem desse agente e tornaram bem mais
céleres. Essa centralização do regime previdenciário em uma agência fortificada não só é um
incremento na qualidade de vida dos servidores, mas também traz grandes resultados no que
concerne o equilíbrio fiscal do Estado.
De grande importância no âmbito da gestão e também do equilíbrio fiscal do Estado
foi a aprovação de duas leis que apesar de contribuírem para a consolidação do
RioPrevidência, não tem sua origem apenas no Executivo. A lei n° 526063 de 11 de junho de
2008 estabeleceu o regime jurídico próprio e único para os membros dos Poderes e servidores
estaduais. Esta lei, além de colocar o Rio de Janeiro em conformidade com a legislação
federal, trouxe maior controle sobre a informação das aposentadorias dos Poderes. Dando ao
Rioprevidência a responsabilidade e autoridade do gerenciamento da folha de pagamento dos
61

Lei nº5501. Ver anexo.
Lei nº5109. Ver anexo.
63
Iniciada pela Comissão de Constituição e Justiça
62

42

membros e servidores aposentados ou pensionistas, através de sistema unificado gerenciado
pelo próprio órgão e operado pelos Poderes, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e
pelo Tribunal de Contas. Esses últimos deverão manter permanentemente atualizadas as
informações relativas ao cadastro individualizado dos respectivos beneficiários. Junto com a
inclusão da responsabilidade pelo pagamento das Contribuições Patronais64 dos respectivos
membros e servidores pelos Poderes, esta reforma reforçou grandemente o lastro econômico
e capacidade de gestão do Rioprevidência. Entre outras conseqüências, ao ter pleno
conhecimento das aposentadorias e pensões dos Poderes, o Rioprevidencia passou a poder
publicar anualmente de maneira segura e completa seu balanço atuarial requerido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Outra medida de consolidação foi a lei n° 5101, de 4 de outubro de 2007, que criou o
Instituto Estadual de Ambiente—INEA, unificando a administração indireta estadual em
matéria ambiental. A instalação do Instituto implicou na extinção da Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA , da Fundação Superintendência Estadual de Rios e
Lagoas – SERLA, da Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF, com a conseqüente
transferência de suas competências e atribuições, e objetivo de dar maior eficiência na
preservação do meio ambiente.
Um terceiro exemplo de consolidação com vistas a melhorar a orientação e
produtividade dos órgãos, já em 2009, se reflete na lei que criou o CEPERJ 65– Centro Estadual
de Formação de Pessoal, Estatística e Políticas Públicas do Rio de Janeiro, incorporando o Cide
– Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro e a Fesp, Fundação Escola de Serviço
Público. O novo centro tem como objetivo formar os quadros existentes e ingressantes no
serviço público e fornecer estatísticas e estudos que permitam basear a ação governamental
com melhor informação.
Também como forma de buscar o equilíbrio fiscal e prosseguir com a desestatização de
certos órgãos, a iniciativa de lei aprovada no dia 09 de dezembro de 2008, depois de 27 dias
tramitando, autorizou o Executivo a assumir as responsabilidades do Previ-Banerj66 de forma a
concluir a liquidação deste. A extinção desse braço de um banco estadual já liquidado era
apenas mais um passo na busca do equilíbrio fiscal.
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Como parte da administração dos ativos do Estado, também merece citação a Lei
Complementar 126, que inclui na legislação imobiliária do Estado a possibilidade de
autorização de uso por curta duração e a possibilidade de vincular a outorga de uso de imóvel
público a convênios e outros atos multilaterais, assim como a Lei Complementar 127

que

ampliou de 10 para 30 anos o prazo de duração da cessão de uso de imóveis do Estado a
pessoas jurídicas de direito privado de relevante valor social. Esta ampliação de prazo é
fundamental para estimular os beneficiários da cessão a investirem no próprio do Estado.
No que tange ao equilíbrio das contas, a lei nº5359, do final de 2008, modifica a forma
de custeio do beneficio de isenção de tarifas de serviços de transporte de passageiros
intermunicipal de ônibus. Esse custeio deixa de ser feito por compensação tributaria e passa a
ser feita por repasse direto de verba da Secretaria de Educação e da Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos. Essa mudança de forma de custeio torna mais claro e menos
burocratizados esses repasses.
Em abril de 2009, decreto do governador nº 41832 passou a denominar o Programa de
Atividades Integradas – PAI – de RIO POUPA TEMPO. Estabeleceu seus objetivos e sua
característica principal, além de dar continuação aos convênios estabelecidos pelo PAI. Esse
projeto visa desburocratizar a relação dos cidadãos e contribuintes com o Estado.
No sentido de melhorar o ambiente de negócios no Estado e diminuir os custos de
transação dos empresários, a lei nº5232, de maio de 2008, buscou modificar a gerencia da
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA – permitindo que não servidores
ocupassem cargos comissionados como os de Chefes de Setor, Chefes de Área,
Superintendentes e Secretário Geral. Possibilitando que sejam trazidos para o comando dessa
Junta, pessoas que não sejam necessariamente servidores da própria, o que permite uma
renovação grande do comando dessa entidade.
A desorganização da administração pública encontrada em 2007 e indicada como
grande problema do Estado no Pano Estratégico tem suscitado medidas corretivas em várias
frentes. Destas se destacam, de um lado, a instituição e o regulamento das carreiras de
especialistas em áreas chaves, assim como um esforço de regularização de situações precárias,
enquanto o processo de reestruturação não se conclui. Tal abordagem se ilustra pela lei da
criação de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, planejamento e
orçamento; especialista em finanças públicas e especialista em gestão de saúde, aprovada no
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final de 200867. Essas novas posições dentro da estrutura do Estado são voltadas para a
profissionalização do planejamento de políticas públicas, com o intuito de trazer uma nova
leva de servidores interessados em atuar de modo mais embasado no planejamento,
confecção e execução das políticas públicas estaduais.
Outras medidas de organização do setor público importantes se dão principalmente
nas universidades do Estado, com a aprovação da lei nº 5343 no dia 08 de dezembro de 2008,
que reestrutura a carreira de docente da UERJ e a lei nº 5380, no dia 16 de janeiro de 2009 que
institucionaliza como fundação o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Essas iniciativas
regulam de forma clara o funcionamento dessas universidades e o plano de carreiras de seus
acadêmicos.
Em contraste, foi aprovada em meado de 2009, lei que estabelece novos limites de
tempo para a contratação temporária feita pela administração pública68, aumentando o prazo
de contrato para três anos e a prorrogação deste por mais dois anos. Essa mudança permite o
Estado administrar a transição de maneira regular, mantendo contratados sob o regime
celetista enquanto se prepara e conduz a grande transição demográfica que deverá
caracterizar o período 2010-2015, com a aposentadoria de grande massa de servidores e
contratação de novos e mais qualificados quadros para o serviço público.
Como parte para ordenar o processo de transição da demografia do serviço público e
dar um salto de qualidade nos sistemas de controle do gasto, o Executivo propôs e a Alerj
aprovou em 2008 a autorização de linha de crédito com o Bird para o financiamento do PRÓGESTÂO – Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública69. Tal programa
financiará novas ferramentas de tecnologia de informação na área de recursos humanos,
compras, administração de ativo imobiliário, entre outras.
O discutido nessa subseção deixa claro que no que toca a gestão estadual, o governo
Cabral vem realizando uma reforma estrutural, ou seja, estabelecendo e incentivando novos
paradigmas de funcionamento do setor público. Em alguns casos a aprovação dessas medidas
se deu rapidamente, enquanto em outros é flagrante que houve um longo processo de
convencimento no âmbito do Legislativo.

67

Lei nº5355. Ver anexo.
Lei nº5490. Ver anexo.
69
Lei nº5282. Ver anexo.
68

45

- Equilíbrio Fiscal e Questões Fazendárias

As leis na área de equilíbrio fiscal e questões tributárias visaram principalmente dar
agilidade e segurança à fiscalização e à cobrança do ICMS e receitas não tributárias, como os
royalties de petróleo e gás.

Além disso, houve algumas leis voltadas para aumentar a

transparência das ações do Tesouro Estadual, e diminuir o volume das ações tributárias no
Tribunal de Justiça. Não houve nenhuma lei de aumento de impostos, mas houve duas leis
ligadas a um imposto menor, facilitando seu recolhimento e estimativa, e, em alguns casos,
diminuindo sua base de cálculo.
Uma das primeiras leis na área da economia foi a aprovação em março de 2007 do
projeto que obriga a disponibilização na internet de dados referentes à execução orçamentária
do Estado70. Esta lei teve completa efetividade com a introdução pelo Tesouro Estadual de
uma sistemática pioneira no Brasil de disponibilizar na internet todos os pagamentos feitos a
pessoas jurídicas pelo Governo Medidas voltadas para a transparência dos gastos também se
deram pela realização de leilões, que se beneficiaram do Decreto Estadual nº 41314 de 21de
maio de 2008, que estabeleceu normas para a utilização de portais eletrônicos de bolsas de
mercadorias na realização de licitações sob a modalidade de pregão eletrônico pelos órgãos e
entidades da administração do Estado. A busca pela transparência foi ainda mais reforçada
pelo Decreto Estadual nº 41533 de 5 de novembro de 2008, que transformou o pregão
eletrônico em modalidade preferencial para a administração direta e indireta adquirir bens e
serviços comuns.
Uma segunda mudança significativa foi o projeto de lei aprovado no dia 04 de abril de
2007, modificando a composição do Conselho dos Contribuintes71, incluindo na sua formação
representantes do setor de Energia e Comunicações. A partir desta lei, o Conselho passou por
uma série de melhoras e reformas, coroadas pela sua iminente certificação internacional (ISO).
Desde 2007, o Conselho de Contribuintes aumentou notavelmente sua produção, acelerando
grandemente o julgamento dos autos e aumentando a segurança jurídica dos contribuintes.
Como parte deste processo, o Conselho criou um portal em que publica tempestivamente suas
decisões, disponibiliza a data e pauta de suas sessões, além de um serviço de pesquisas de
jurisprudência eletrônico e o inédito sistema “push” de informação por email para as partes
interessadas, que melhora o acompanhamento processual.
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Os esforços administrativos para melhorar o Conselho foram complementados pela lei
de 6 de janeiro 200972, que tem um caráter mais estrutural, introduzindo importantes medidas
no campo do Direito. Esta lei criou instrumentos para tornar mais célere e menos burocrático
os processos administrativos tributários (PAT), com inovações importantes com relação às
intimações inclusive por meio eletrônico. A lei também estabeleceu o sistema da súmula
vinculante no âmbito tributário, de observância obrigatória em todas as etapas, inclusive na
área da fiscalização73.
Ainda em 2007, iniciou-se um programa de trabalho para levar avante uma estratégia
de renovação no âmbito da administração tributária. Em 29 de agosto, foi aprovado projeto
que permitiu ao Fisco acesso a informações de tabeliães, empresas de cartão de crédito e
etc74. A partir deste projeto e com o desenvolvimento da área de informática da Fazenda, foi
lançado em 2009 o programa AINF, que entre outras coisas se notabilizou por “cruzar” os
dados de cartão de crédito com as informações de vendas declaradas pelos contribuintes. O
que implica em menor espaço para a sonegação e um aumento significativo na arrecadação
referente às vendas do varejo.
Um projeto bastante técnico, mas relevante, consolidou e simplificou regras para a
cobrança de multas tributárias75. Essa ação buscou diminuir os custos de transação do setor
privado e fortalecer a formação do crédito tributário, esclarecendo de quem é a
responsabilidade de recolher o imposto, por exemplo, na compra de energia elétrica e em
outras situações em que há mais de um agente na relação com o fisco. Outro projeto na linha
do reforço jurídico de certas medida de fiscalização atribuiu novas regras à hipótese de
arbitramento de base de incidência de ICMS76, em casos em que o contribuinte não comprove
com documentos as suas operações, facilitando, assim, a fiscalização fazendária ao diminuir
entraves jurídicos para essas ocorrências. Ou seja, caso o contribuinte não mantenha uma
escrituração adequada, o fiscal pode, dentro de certos parâmetros bem estabelecidos e
respeitando a capacidade econômica do contribuinte, arbitrar o valor do imposto devido.
Dentro da estratégia de modernizar a cobrança do ICMS, o Estado também atualizou o
sistema legal da substituição tributária77, que não era ajustado desde 1980, ou seja, muito
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antes de a Emenda Constitucional nº 03 de 1993 ter permitido a chamada substituição
tributária para frente, com base no fato gerador presumido, o qual implica a presunção de
uma “margem de lucro” nas operações seguintes ao ponto de recolhimento do imposto. Neste
mecanismo de controle e fiscalização do recolhimento de tributos, o foco da fiscalização recai
sobre os grandes contribuintes, com escrita e documentação fiscal mais fácil de ser aferida.
Uma outra vertente de grande alcance nas leis votadas de 2007 a 2009 tem a ver com
a produção de petróleo e gás, e a distribuição de combustíveis. O governo Sérgio Cabral
aprovou em 200778 uma lei permitindo ao Estado do Rio de Janeiro, fiscalizar e acompanhar
diretamente as receitas de participações governamentais decorrentes da exploração de
recursos naturais, em que se notabilizam, os royalties e as participações especiais pagas em
decorrência da exploração de petróleo e gás natural. 79 Com isso, o Estado passou a ter maior
controle sobre grandes receitas e que, em alguns casos, apresentam grande complexidade de
serem fiscalizadas.
Ainda na indústria do petróleo80, enfocando mais a área do do refino e da distribuição
de combustíveis, foi editada em 17 de abril de 2009. Esse projeto81 modificou a lei básica do
ICMS do Estado, para permitir um maior controle e fiscalização destas atividades,
possibilitando alterações cadastrais e a exigência de garantias nos casos em que empresas do
setor apresentem dívidas tributárias vultosas. Especificamente, a lei passou a permitir o
cancelamento de inscrição estadual do ICMS como penalidade contra defraudações fiscais e
ilícitos penais. Dessa forma, muniu os responsáveis pela fiscalização de uma arma importante
no combate dessas ocorrências.
Como a efetividade da arrecadação tem que ir além da fiscalização e da rapidez e
segurança no processo administrativo tributário, no dia 15 de dezembro de 2008 foi
promulgada lei criando medidas para incremento da cobrança de créditos inscritos em dívida
ativa82, ou seja, aqueles que já foram julgados nas instâncias administrativas e que agora
precisam ser cobrados na instância judicial. A medida procura, de uma lado, facilitar o
pagamento por parte do contribuinte, e do outro dar novos instrumentos para a administração
do Estado. No primeiro lado, criaram-se mecanismos como o parcelamento especial dos
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débitos em 120 (cento e vinte) meses. Do outro lado, formalizou-se a possibilidade de protesto
extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa e a chamada “cobrança amigável” dessa
dívida através de uma instituição financeira. Com isso, o Estado procurou também diminuir a
sobrecarga sobre o Judiciário.
No campo do relacionamento com o Tribunal de Justiça, o Estado também inovou ao
promulgar em 11 dezembro de 2007 lei complementar83 disciplinando a possibilidade de o
Estado dispor de parcela dos recursos depositados judicialmente e extrajudicialmente em
questões que envolvam litígios tributários, resguardada uma parcela prudencial de garantia do
Contribuinte. A iniciativa segue tendência da legislação federal e é importantíssima para o
Estado, pois os litígios judiciais podem se prolongar por anos, enquanto que os recursos
ficavam parados em conta bancária, aguardando a decisão definitiva e impedindo a sua
utilização pública.
O governo Sérgio Cabral parece ter tomado como verdade que o sucesso de todas as
inovações legislativas dependem também de mudanças na gestão. Nesse campo, há duas leis
que envolvem os fiscais. Essas leis se dão no contexto da retomada dos concursos para fiscais,
que haviam sido interrompidos por quase 20 anos, levando a uma redução e envelhecimento
dramáticos do quadro da fiscalização estadual. Como tudo que envolve fiscais no Estado está
regulamentado por lei complementar, as duas mudanças legislativas envolveram leis deste
tipo. A primeira mudança, em setembro de 2007, foi a lei complementar 117 que deixou de
obrigar os fiscais recém aprovados em concurso público a serem alocados fora da região
metropolitana do Rio de Janeiro84. Tal modificação mostrou-se necessária tendo em vista o
longo hiato em que ao Estado passou sem realizar concursos para fiscais. Ela permitiu que os
entrantes não fossem lotados apenas em inspetorias do interior, de pequena expressão na
arrecadação, mas sim agrupados nas chamadas inspetorias especializadas, que necessitam
pessoas de alto nível técnico e respondem pela maior parte da arrecadação do Estado.
A outra medida se deu no âmbito da lei complementar que permitiu o Estado fiscalizar
as receitas não tributárias dos royalties e participações especiais, discutida acima.
Especificamente, ela deu a atribuição, não exclusiva, de fiscalização dessas receitas aos fiscais
de renda do Estado.
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O Governo Sergio Cabral não aprovou nenhuma lei aumentando impostos. Por outro
lado o Estado adequou sua legislação à legislação federal de microempresas85 e de empresas
de pequeno porte, reduzindo a carga tributária estadual (ICMS) para as empresas no
“Supersimples” e no final de 2008, aprovou lei permitindo desconto no valor do ITD – Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e por Doação de qualquer bem ou direito86. Esta redução da
base de cálculo é admitida no caso do contribuinte abrir mão de questionar o valor da
avaliação do imóvel. Através dela, boa parte das transações de causa mortis passará a não
mais pagar imposto de transmissão, estimulando a regularização dos imóveis de menor valor e
a formalização da situação patrimonial da população de menor renda.
Estes e outros passos da modernização tributária e fazendária—especialmente no que
tange à reestruturação da área de tecnologia da informação, foram grandemente beneficiados
pelo empréstimo de R$ 15 milhões junto ao BNDES, autorizado pela Alerj no dia 5 de
novembro de 200787. Na mesma linha, a Alerj aprovou em 16 de agosto de 2008 autorização
para contratação de operação de crédito junto ao BID para financiamento do Projeto de
Modernização para Melhoria da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e
Patrimonial do Estado88. Esse último deverá ser importante, principalmente, no que tange à
instalação de novos sistemas de controle do gasto, contabilidade e auditoria e uma série de
ações modernizadoras. Em suma, a agenda legislativa do governo Sergio Cabral em 2007-2009
mostra um esforço de fortalecimento da receita estadual, junto ao aumento das garantias
dadas aos contribuintes. Este esforço se inicia no estabelecimento do direito de fiscalização e
tratamento tributário especial em áreas como a produção de petróleo e gás, passa por
diversas etapas da fiscalização (e.g., arbitramento) e no processo administrativo tributário
(e.g., intimação eletrônica), até alcançar a dívida ativa (e.g., cobrança amigável por instituição
financeira e protesto de títulos em cartório). O Estado também aprimorou o funcionamento
do Tesouro (e.g, lei de transparência do gasto, e dos depósitos tributários). Além disso,
diversas medidas tomadas, particularmente, no âmbito do Rioprevidência têm impacto direto
no equilíbrio fiscal e na capacidade do Estado calcular com segurança suas responsabilidades
para o futuro.
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- Investimentos Públicos e Privados.

A estratégia de investimentos se divide essencialmente em duas vertentes. De um
lado, a mudança do marco institucional e regulatório para estimular o investimento, por
exemplo, na área ambiental; e do outro, os tradicionais empréstimos, especialmente junto ao
BNDES e instituições financeiras multilaterais.
Na primeira vertente, pode-se destacar a votação em julho de 2007 do Programa
Estadual de Parcerias Público-Privadas – o PROPAR89. Esse programa formaliza uma estratégia
que já havia sido adotada informalmente no final da década de 1990, quando os principais
serviços públicos do Estado foram concessionados, em alguns casos com o compromisso do
Estado continuar a investir na infra-estrutura, enquanto o concessionário ficava responsável
pela operação do serviço e pelos investimentos operacionais90. A lei do PROPAR se inspira na
lei federal de PPPs de 2004, e cria novas opções para o Estado. O uso desta lei tem sido inibido
pelo desenvolvimento do PAC, que permitiu parceria entre entes do setor público, assim como
pela ampliação da capacidade de endividamento do Estado, que tem diminuído a demanda
por meios alternativos de financiamento. Não obstante, trata-se de um marco jurídico
importante.
Igualmente associado ao investimento público e privado, neste caso em projetos de
conservação ambiental, inclui-se o projeto do “ICMS verde”, aprovado em 5 de outubro de
2007. 91 Ele estabelece um novo incentivo à manutenção das áreas preservadas, assim como
ações de preservação de bacias hidrográficas e investimentos no tratamento dos resíduos
sólidos, através do direcionamento de parcela do ICMS transferido aos municípios àqueles que
tenham maior índice de desenvolvimento nestas três áreas. Esta lei já encontrou plena
execução em 2009, com o redirecionamento de várias dezenas de milhões de reais como
incentivos a municípios que desenvolvam essas ações, as quais podem ir desde concessões
para centrais de tratamento de lixo, até reservas privadas de proteção da natureza (RPPNs) e
outras iniciativas públicas e privadas para a conservação ambiental. O uso do ICMS não
precisa ser nesses projetos, mas anualmente novo índice é calculado, afetando a alocação
desses recursos entre municípios.
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Também na linha de criar um marco estável para o investimento em áreas chaves,
foram aprovados em 9 de julho de 2007 e em 5 de maio de 2008, projetos que,
respectivamente estabelecem os critérios a serem observados com vistas à elaboração e
implementação do zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro – ZEE/RJ92, e
diminui entraves à cobrança sobre concessões estaduais para a exploração de recursos
hídricos93. Especificamente, no primeiro caso criam-se as ZEE/RJ, como instrumento da Política
Estadual do Meio Ambiente, com o objetivo de organizar, de forma vinculada, as decisões dos
agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou
indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos
serviços ambientais dos ecossistemas. Para tanto, estabelecem-se regras mínimas de
reflorestamento e para o aproveitamento de recursos naturais. No segundo caso, reforma-se
uma lei de 2003, estabelecendo-se que, do montante arrecadado pela cobrança sobre o uso
dos recursos hídricos de domínio estadual, passem a ser aplicados 90% (noventa por cento) na
bacia hidrográfica arrecadadora, e os outros 10% (dez por cento) no órgão gestor de recursos
hídricos do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a diminuição de entraves não só aumentou a
receita, como permitiu fortalecer os órgãos ambientais e o controle sobre o uso do bem.
Uma outra lei de caráter econômico, mas visando o estímulo ao investimento do setor
privado em combinação com o programa Rio Rural, foi a lei n° 5360, de 23 de dezembro de
2008, visando regularizar o regime de produção leiteira no Estado. Esta lei apenas altera, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, os produtos que compõem a Cesta Básica, alterando-se a
definição de “leite líquido ou em pó”, para “leite pasteurizado líquido, não incluído o que
sofreu tratamento térmico de ultrapasteurização” (UHT). Esta alteração diminuiu o escopo da
guerra fiscal, em que leites embalados em caixas produzidos em outros estados de forma
altamente e irregularmente incentivada eram vendidos no Rio de Janeiro com tributação
favorável do ICMS. Com a nova sistemática, apenas o leite pasteurizado—cuja produção não
pode se dar muito longe do consumo—usufrui deste tratamento. Com isto, a produção leiteira
do Rio de Janeiro é incentivada a crescer
A lei nº 5361 de 29 de dezembro de 2008, cria e regulamenta incentivos à inovação e a
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no âmbito do Estado. Ficando a
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ autorizada a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito
específico, que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para a
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obtenção de produto ou de inovação, como contrapartida do fomento concedido. No
parágrafo primeiro fica instituído que a FAPERJ poderá participar de Fundos públicos ou
privados que visem à aplicação de recursos em novas empresas inovadoras, limitada ao valor
máximo correspondente de 20 % (vinte por cento) do seu orçamento decorrente de receita do
Tesouro do Estado e de receitas próprias. A lei Complementar 123, alterou Lei de 2002,
permitindo a FAPERJ financiar estudos que utilizam células-tronco embrionárias, um dos
assuntos de ponta da pesquisa acadêmica e que tende a atrair atenção e financiamentos.
A lei nº 5362 do dia 29 de dezembro de 2008, alterou dispositivo de lei de 2000,
retirando entraves à atuação da INVESTE RIO. Essa mudança permitiu a essa agência de
fomento praticar operações de repasse de recursos captados no país e no exterior. Essa
alteração significa um aporte de capitais importante gerido por essa agência de fomento do
desenvolvimento do Estado.
Outra questão importante relativa aos investimentos presente no Plano Estratégico é o
transporte público. A preocupação com essa questão é demonstrada pelo Programa Estadual
de Transporte – PET –foco de dois pedidos de autorização de empréstimo. Esse programa
busca recuperar a estrutura física e elevar a oferta aos usuários do sistema de trens urbanos,
além de contribuir para a melhora do sistema rodoviário e a integração entre modais. Um dos
objetivos do PET é dotar todos os trens de carros novos com ar condicionado, e aumentar a
freqüência dos trens em Deodoro e Nova Iguaçu para seis minutos, ao invés dos atuais 20
minutos. O primeiro projeto de lei autorizou em 27 de novembro de 2007 o governo a
contratar empréstimo de 81 milhões de dólares americanos94. O segundo, no dia 30 de junho
2008, tendo passado apenas um dia na Alerj, aprovou mais uma linha de crédito junto ao Bird
para o mesmo projeto do “Programa de Transporte Estadual” no valor de 260 milhões de
dólares americanos95. Esse projeto garante seu lugar nesse relatório não só pela sua
importância estrutural na melhoria do transporte público, mas também pelos vultuosos
valores levantados para o seu financiamento.
Em 17 de abril de 2008 autorizou o Executivo a contratar operação de crédito junto ao
BID para preparação do Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da MesoRegião do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro96. Esse projeto é parte importante do
desenvolvimento do Arco Metropolitano, obra que é essencial para melhorar a infra-estrutura
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urbana, desafogando o tráfego nas vias da cidade e diminuindo o tempo necessário para
atravessar a metrópole carioca. No final de maio de 2008 foi aprovado projeto que autorizou o
Executivo a contratar operação de crédito junto ao BID para atender ao projeto de
Estruturação do Corredor BRT Expresso Metropolitano do Rio97. Esse corredor de ônibus a ser
estruturado na Avenida Brasil ligará o Terminal das Margaridas no "Km 0" da Avenida
Presidente Dutra, ao Terminal Américo Fontenelle no centro da cidade do Rio de Janeiro.
Dessa forma, o transporte coletivo nessa avenida poderá ser melhor organizado e planejado, o
que diminuiria os transtornos comuns a uma via tão importante quanto essa.
A lei nº 5280 de 30 de junho de 2008 autoriza o Poder Executivo a contratar operação
de crédito junto ao BID para desenvolvimento do PRODETUR – Programa Nacional de
Desenvolvimento do Turismo. Esse programa busca a ampliação e qualificação da economia
turística do Estado. Essa iniciativa é uma das que buscam preparar a cidade do Rio de Janeiro
para receber os jogos olímpicos caso sua candidatura se mostre vencedora. Além de buscar
desenvolver a industria turística no Estado conhecido por esse potencial.
No dia 29 de novembro de 2008, após 17 dias de tramitação, foi aprovado projeto que
autorizou o Executivo a contratar operação de crédito para a elaboração de projeto de
desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio de Janeiro98. Ao final de novembro do
mesmo ano, tendo passado 58 dias na Alerj, foi aprovado projeto que buscava linha de crédito
junto ao BID para a execução do Projeto Rio-Rural99. Ambos esses programas procuram
estimular o desenvolvimento rural sustentável em micro-bacias hidrográficas, estimulando a
agricultura familiar e o respeito ambiental.
Em 26 de junho de 2008 foi aprovado pela Alerj a autorização para contratar operação
de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de 558 milhões de reais para financiar
uma série de projetos ligados ao PAC100, Programa de Aceleração do Crescimento. São
contemplados através deste projeto seis das treze iniciativas do Plano Estratégico ligados ao
PAC, dentre eles a urbanização do Complexo do Alemão, o saneamento da Barra da Tijuca e de
Jacarepaguá, a Estação de tratamento Novo Guandu, entre outras medidas. Essa operação de
crédito complementa os programas em conjunto com a União financiadas com transferências
voluntárias de recursos do Orçamento Geral da União no âmbito do PAC.
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No ano de 2009101, apenas um projeto com importância nessa área tramitou pela
Alerj, por 7 dias, autorizando o Executivo a contratar operação de crédito de R$ 61 milhões
junto ao Banco do Brasil com o objetivo de viabilizar a melhoria da infra-estrutura urbana e
social utilizada no PAC das favelas de Manguinhos, Alemão, Rocinha e Pavão-Pavãozinho102.
Esse investimento se coaduna com o anterior na busca de melhorar as condições urbanas
dessas comunidades e faz parte de uma ação do governo federal para tentar compensar os
estados pela perda no valor das transferências do FPE103 como conseqüência da queda da
arrecadação dos tributos federais, notadamente o IRPJ104 e o IPI105, na esteira da desaceleração
da economia e das desonerações tributárias promovidas pela União.
No mesmo eixo de fortalecimento da habitação, especialmente popular, a Alerj
também votou a lei n° 5249, que alterou a redação de lei de 2001, dando continuidade à
isenção de emolumentos cartoriais e dos registros de imóveis concedidos à CEHAB-RJ.
As medidas colocadas acima mostram as vertentes apresentadas no começo, de um
lado as mudanças de marco institucional e regulatório e de outro os empréstimos que
financiam investimentos e programas. Fica claro que o governo Cabral trabalhou fortemente
nos dois lados, preparando institucionalmente o Estado para receber investimentos e capacitar
sua agência de fomento, o INVESTERIO. De outro, se utilizando de sua renovada capacidade de
endividamento para patrocinar programas importantes, principalmente ligados à mudança
gerencial.

- Segurança Pública

A estratégia da segurança pública envolveu mais ações administrativas, executadas
através de decretos, do que nova legislação. A segurança pública é temática central de
qualquer disputa política para cargos executivos, principalmente em um Estado conhecido por
ter seus embates entre forças policiais e traficantes apresentados cotidianamente na mídia
nacional e regional. A natureza dessa forma de ação repressiva é foco de intensificação e
reformulação no governo Cabral.
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Uma das principais ações legislativas resultou na lei nº 5279, aprovada no dia 26 de
junho de 2008, que autorizou o Executivo a contratar uma linha de crédito junto ao BNDES de
R$ 157 milhões para a conclusão do programa Delegacia Legal e a construção de casas de
custódias. Apesar de não tratar de gestão da policia, essa medida demonstra um investimento
em um programa que vem sendo executado já há vários governos.
No entanto, mais uma vez, fica evidente a ênfase na gestão como ferramenta de
transformação das instituições estaduais. De um lado, logo em 2007, a Lei n° 4989 fixou o
número de horas mínimas do curso de formação profissional da Polícia Civil, ao invés de
apenas o prazo em meses da duração do mesmo. Ela inicia um trabalho de aprimoramento e
maior agilidade na preparação de policiais, civis e militares, no Estado, diminuindo o problema
identificado de que os cursos de preparação em muitos casos serem longos, mas sem
necessariamente o conteúdo adequado, dificultando o aumento efetivo da força policial,
mesmo quando há concursos sucessivos.
Outra mudança de grande alcance foi resultado da lei n° 5233, de começo de 2008,
que altera o estatuto dos Policiais Militares, modificando o tempo de permanência dos oficiais
em cada cargo—permitindo a renovação da força. Especificamente, a lei acaba com o a
proliferação de oficiais da ativa no topo da carreira, resultante da exigüidade de situações que
levassem à transferência do policial militar para a reserva remunerada. Com a nova lei, a
transferência ex-oficio se dá quando o coronel tiver quatro anos de posto, e os outros oficiais
superiores seis anos no último posto previsto na hierarquia de seus respectivos. Esta reforma,
têm por objetivo aumentar a profissionalização, motivação e responsabilidades da polícia
militar, tornando sua missão mais clara.
A lei nº 5271, do dia 25 de junho de 2008, criou no âmbito da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiro a contratação para prestação de tarefa por tempo certo. Possibilitando que
certas ocupações temporárias ou emergenciais sejam realizadas por pessoal da reserva. A lei
nº 5347, de 11 de dezembro de 2008, alterou artigo de lei de 2001, aumentando o valor de
auxilio-invalidez pago a policiais civis, militares e bombeiros militares.
A lei nº 5467 de 08 de junho de 2009 é de grande importância, pois aumenta o efetivo
da Polícia Militar do Estado para 60.484 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro)
Policiais Militares, consoante o disposto no Anexo a esta Lei. O numero de soldados passa de
26.918 para 37.509, capitães passam de 483 para 1.048 e major de 297 para 736. Essa medida
implica não só o advento de novos quadros a policia, mas também uma grande renovação de
56

seu pessoal. Esse aumento de efetivo, em conjunto com as mudanças de tática no uso de
estatísticas e de ocupação de comunidades mostra o intento de renovar tanto o pessoal
quanto os métodos da policia.
No desenrolar das medidas para a mudança de paradigma da segurança pública, cinco
decretos ilustram o esforço de reorganização da polícia. O primeiro106, de fevereiro 2007, inclui
a Escola de Inteligência de Segurança Pública na estrutura da Secretaria de Estado de
Segurança.

Dois outros decretos, mais recentemente, vieram fortalecer essa ênfase no

planejamento e na informação. Em 25 de junho de 2009, criaram-se as Regiões Integradas de
Segurança Pública – RISP – e as Circunscrições Integradas de Segurança Pública – CISP –
objetivando maior efetividade das ações operacionais e maior integração entre as policias civil
e militar107. Essa integração entre as duas polícias com um planejamento de ações baseadas
em áreas geográficas busca utilizar mais eficazmente o material humano e o conhecimento
existente. Mais importante, permite a definição de áreas geográficas em que a
responsabilidade pelos indicadores de criminalidade possam ser compartilhados entre
delegacia (menor unidade gerencial da policia civil) e companhias (menor unidade da polícia
militar).

No mesmo dia, um segundo decreto108 implantou um sistema de definição e

gerenciamento de metas para os indicadores estratégicos da criminalidade no território do
Estado. O estabelecimento de metas e o trabalho a partir de indicadores estratégicos são
componentes importantes da utilização das informações estatísticas e inteligência na atuação
policial.
Também em 2009, no dia primeiro de abril, o governador criou109 o Portal da
Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que permitirá integração e acesso de diversas bases de
dados simultâneas. Esse acesso das bases de dados e a sua integração em um mecanismo
como esse portal se coaduna com o intento de dar base estatística e lógica para a atuação
policial.
Junto à ênfase na inteligência e planejamento, o governo passou a desenvolver uma
nova estratégia quanto à presença da polícia. Esta nova abordagem mereceu um decreto110 em
21 de janeiro de 2009, que criou na estrutura da Policia Militar a Unidade de Policia
Pacificadora – UPP – para a execução de ações especiais concernentes a pacificação e
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manutenção da ordem pública nas comunidades carentes. A criação dessa unidade é simbólica
da mudança na tática de combate ao tráfico pela força policial. Após anos e anos nos quais a
ação policial se dava através da incursão nos morros na busca de apreender drogas e prender
traficantes, seguida pela retirada de volta ao quartel, a nova tática se baseia na ocupação
permanente de algumas comunidades por essas unidades, tornando essas áreas mais uma
parte da cidade e não um local onde a presença da policia é apenas temporária.
Todos os decretos colocados acima apresentam medidas que vislumbram o mesmo
intento. A saber, trazer para dentro do aparato policial uma racionalidade de ação baseada em
estatísticas, expertise e uso inteligente dos recursos, deixando para trás uma política de
confrontos esporádicos e substituindo essa por ações mais permanentes.
Assim como se viu no caso dos eixos econômicos e de investimentos, também na
segurança a análise das medidas administrativas e legislativas indica que a inovação de
políticas públicas vem acompanhada de um grande esforço de reformular a gestão do setor
público. Nos quatro tópicos acima, as ações do Executivo buscam encaminhar uma agenda de
mudanças, em alguns casos estruturais, em outros, apenas melhorias. No primeiro item,
voltado para a gestão, ficou evidente a intenção de reformar profundamente a forma de
gerenciamento do setor público em diversas áreas, incluindo através de Fundações Estatais
Hospitalares, Organizações Sociais do setor da cultura e OSCIPs, além de diversas iniciativas
menores que indicam essa busca de um novo paradigma administrativo para o setor público.
As iniciativas ligadas à busca do equilíbrio fiscal e questões fazendárias, também se
baseiam em uma profunda reforma da estrutura da fiscalização tributária e na melhora do
gasto público, com menor ênfase em ações ad hoc para favorecer o setor A ou B. Se a
alteração de paradigma de política econômica já havia ficado clara no capítulo anterior, o que
se viu nesse capítulo foi a importância dada pelo governo em diminuir os custos de transação,
através da desburocratização e da manutenção de regras claras, trazendo previsibilidade para
o cenário econômico estadual. Essa previsibilidade e a diminuição desses custos são a principal
arma do Executivo na atração de investimentos e no desenvolvimento econômico fluminense.
Por mais que as políticas sejam parcimoniosas na ação, sem revogar grande parte dos
“incentivos fiscais” estabelecidos pelo governo que o precedeu, essa posição, por si só, já
denota uma ruptura forte com o cenário anterior.
A estratégia de investimentos também se baseia na reforma do arcabouço
institucional, com leis que abrem oportunidades desde o setor de reflorestamento (e.g., ICMS
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Verde) até a agricultura leiteira e as próprias PPPs. Além disso, ao ampliar o espaço de
endividamento, o Estado pode relançar investimentos nas áreas de transporte, despoluição, e
reforma urbana, esta através do PAC, além da segurança pública, através de empréstimo do
BNDES para a construção de Delegacias Legais e Casas de Custodias.

Os investimentos

parecem buscar inovação em relação ao que foi feito anteriormente. As obras do PAC trazem
essa perspectiva ao procurarem estender a infra-estrutura urbana de vias, água e esgoto para
áreas com conglomerados importantes de população, como a Barra, Jacarepaguá, Rocinha,
Complexo do Alemão, entre outros. No que tange o transporte público, o desenvolvimento do
Programa Estadual de Transporte levantou uma quantidade considerável de fundos para o seu
desenvolvimento. A execução desse programa visa melhorar substancialmente a situação dos
trens metropolitanos e, consequentemente, da grande parte da população que faz uso desse
meio de transporte.
A política de segurança pública, além da autorização para a construção das Delegacias
Legais e Casas de Custódia, e o aumento anual de salário da PM, contou com um conjunto de
decretos que vem alterando a estrutura da polícia, com maior integração das forças e uso da
informação. Também é notável a criação das UPPs, para pacificação de comunidades onde
anteriormente a presença policial se dava apenas de maneira esporádica e muitas vezes
violenta, permitindo diminuir a brutalidade do combate ao crime e ajudar a recuperação de
áreas tradicionalmente dominadas pelo tráfico.
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- Capítulo 5 – Conclusão

As páginas que antecederam essa conclusão se dedicaram a, de inicio, aumentar o
conhecimento da literatura sobre a produção de uma casa legislativa estadual, no caso, a do
Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma inovação em relação a pesquisa existente,
tipicamente voltada para o Congresso Nacional. No caso, estudam-se dois momentos da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro—Alerj, durante os dois primeiros anos dos
governos Rosinha e Sérgio Cabral.
A comparação entre dois períodos, 2003-2004 e 2007-2008, trouxe para o estudo a
possibilidade de estabelecer as diferenças entre os dois governos. Primeiramente, diferenças
na relação desses com a Alerj. Como visto, os dados referentes aos vetos emitidos e sua
sustentação mostram que o período governado por Rosinha Garotinho, principalmente, o ano
de 2003, foi pautado por uma constante disputa entre a governadora e a Alerj. Naquele ano,
houve número significativo de vetos, dos quais mais da metade desses foram derrubados. No
ano de 2004 também foram emitidos muitos vetos, mas a derrubada deles foi bem menor. Já
no período Cabral, a quantidade de vetos emitidos é muito menor, assim como a derrubada
desses. Os dados apresentados no capítulo dois deixam claro essa diferença de dinâmica
legislativa entre os dois governos.
O capítulo três mostrou que a legislação aprovada anualmente na assembléia
legislativa se concentra em bom número em medidas ligadas à administração ou que criam
homenagens. Também foi visto que essa grande participação de leis honorificas e de pouca
importância real advém de projetos dos deputados estaduais, enquanto o Executivo foca suas
iniciativas em questões administrativas e de política econômica.
Esse capítulo também deixou claro, pela desagregação em subcategorias das iniciativas
do Executivo nas áreas econômica e administrativa que diferenças importantes existem na
atuação do Executivo em cada um dos períodos. Na área administrativa, enquanto o governo
Rosinha Garotinho focou suas ações na satisfação das demandas correntes da administração
pública e na busca de aumento do efetivo policial, o governo Cabral buscou melhorar a
situação dos servidores públicos e fortalecer a economia do estado, dando também início a
uma mudança nos paradigmas de gestão, de implicações de longo prazo.
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Na desagregação da área econômica se evidencia outra mudança de política de um
período para outro. Os dados mostram que a estratégia do governo Rosinha Garotinho de
aproveitar a possibilidade da reforma tributária para promover grande número de benefícios
fiscais setoriais foi deixada de lado pelo governo Cabral. As altas pontuações no ano de 2003 e
2004 de casos de incentivos fiscais e programas de financiamentos não se repetem nos anos
de 2007 e 2008. Nos anos mais recentes os principais projetos na área econômica têm a ver
com a restruturação na fiscalização, julgamento e cobrança de impostos, com projetos que
aumentaram a segurança jurídica do lançamento dos impostos e preparação dos autos, seu
julgamento—notadamente pelo Conselho de Contribuintes, e sua cobrança através da
constituição de novos instrumentos para uso pela Procuradoria Geral do Estado. Além disso,
com o fortalecimento fiscal , aumento dos superávits fiscais, houve espaço para a contratação
de uma série de empréstimos, cuja autorização é sempre motivo de um projeto de lei. Ou
seja, a agenda legislativa na área econômica envolveu a autorização da contratação de linhas
de crédito que possibilitem a implantação de programas na área de transportes,
desenvolvimento rural, fortalecimento da polícia, entre outras.
O capítulo 4 abandonou a perspectiva comparativa para verificar especificamente se as
propostas legislativas no período 2007, 2008 e parte de 2009 apresentavam coerência com os
principais eixos do Plano Estratégico elaborado pela equipe do governo Sérgio Cabral. A análise
oferece a oportunidade de se verificar se as medidas alteram estruturalmente o
funcionamento do setor público.
O capitulo 4 confirma que a gestão é claramente objeto de esforço de alteração pelo
governo Cabral. É nessa área que se concentram diversos projetos que modificam de forma
profunda o gerenciamento de serviços públicos importantes, da Saúde à Cultura. Na área
econômica, a busca de equilíbrio fiscal e de mudanças gerenciais na fazenda são pontos
centrais da política dessa área. Confirma-se o foco na previsibilidade, diminuição dos custos de
transação e melhoria dos processos fazendários. Essas mudanças permitem uma mudança
estrutural, sem a necessidade de realizar rupturas abruptas com os mecanismos de incentivo
fiscal montado nos anos que antecederam o atual governo.
O PAC e as alterações paradigmáticas na segurança pública também carregam o intuito
da alteração estrutural da realidade do Estado. O PAC ao realizar obras importantes de infraestrutura que acoplem ao tecido urbano áreas favelizadas transformadas, além de aprimorar
as redes de esgoto, de distribuição de água e de tratamento de toda a região metropolitana.
Na segurança pública, houve pouca necessidade de alterações da lei para permitir o advento
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de uma série de medidas que promovem a atuação mais racional e constante no combate à
violência e ao tráfico, rompendo com anos de ações policiais que apenas faziam incursões nas
áreas dominadas por grupos de traficantes armados.
Desse modo, o que esse texto revela é uma alteração profunda da dinâmica política,
administrativa e econômica do Estado do Rio de Janeiro nos últimos dois anos e meio,
resultante em boa parte da mudança da mentalidade governamental, modificando a relação
com o Poder Legislativo, os objetivos de políticas econômicas e administrativas, e a vinda à
tona de uma agenda voltada a realização de uma mudança profunda da estrutura do Estado.
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Anexo
Ano de 2003
Lei Nº

Descrição

Autoriza o Executivo a promover alienação onerosa de ativos
4076 representados por direitos creditórios de titularidade do Estado.

Introduz alterações no código tributário do Estado do Rio de Janeiro,
tratando do julgamento de recursos de ofícios, estabelece decisão
colegiada em 1ª instância e estabelece prazo para a convenção do
4080 depósito recursal em renda.
Altera dispositivo de lei de 2002, contribuindo com o rol de exceções
que compõe o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades
4086 Sociais.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação financeira nãoreembolsavel junto ao BIRD, para e elaboração de um projeto de
Gerência Integrada de Agro-Ecossistemas no Norte e Noroeste
4097 Fluminense.
4101 Institui pisos salariais para as categorias que menciona.
Altera lei de 1996, estabelecendo incidência de ICMS sobre a extração
4117 do Petróleo.
4130 Dá diretriz para a elaboração da lei do orçamento anual para 2004.

Aumenta a alíquota de ICMS incidente sobre operações que tenham
4135 como objeto armas de fogo, munições, suas partes e acessórios.

Autoriza o Poder Executivo a instituir no orçamento de 2003 o Programa
4137 de Trabalho para pagamento de Serviços de Utilidade Pública.
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Adéqua a legislação estadual à emenda constitucional estadual nº 31 de
2003, Tratando de mudança na realocação de receitas estabelecidas
4142 pela emenda.
Altera redação de artigo de 1986, adequando situação da emenda
4143 constitucional estadual nº 31 de 2003.
Institui nova disciplina sobre o sistema de cotas para ingresso nas
4151 Universidades Públicas Estaduais.
Altera redação de duas leis de 2001, de forma a adequar o regime
jurídico dos servidores da Fenorte e da UENF ao resto dos servidores
4152 estaduais.
Altera lei de 2001, aumentando o efetivo de 2º tenente PM do quadro
4157 de oficiais policiais militares.
Concede incentivos fiscais para a importação de equipamentos
4163 esportivos de caráter olímpico.
4164 Enquadra a empresa Cervejaria Terezopolis no Programa RIOINVEST.
Institui o programa de preservação e manutenção dos empregos - PRÓ4165 EMPREGO.

Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às indústrias
voltadas para reparo e construção naval e náutica estabelecidas ou que
4166 venham a se estabelecer no Estado.
Autoriza o Poder Executivo a instituir no orçamento de 2003 programas
4167 de trabalho no fundo estadual de saúde
Acrescenta parágrafo a decreto de 1975, tratando da concessão da
isenção de taxas e contribuições relacionadas ao patrimônio do Estado
4168 do Rio de Janeiro.

Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos ficais às indústrias de
transformação e reciclagem de produtos plásticos que vierem a se
4169 instalar na região da Baixada Fluminense.
4170 Enquadra a empresa Cervejaria Petrópolis no Programa RIOINVEST.
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Autoriza o Executivo a incluir a Companhia Siderúrgica Nacional no
Programa RIOINVEST com vistas à instalação de uma unidade de
4171 pelotização de finos de mineração no município de Itaguaí.

Autoriza o Executivo a incluir a Companhia Siderúrgica Nacional no
Programa RIOINVEST, com vistas à ampliação da Usina Siderúrgico
4172 Presidente Vargas em Volta Redonda.
Cria o Programa de fomento ao comércio atacadista e centrais de
4173 distribuição do Estado do Rio de Janeiro - RIOLOG.

Concede incentivos fiscais para as empresas que vierem a expandir ou
4174 implantar suas atividades na área de influência do Porto de Sepetiba.
Institui o Programa de Fomento à Música Brasileira - RIOMÙSICA - no
4175 âmbito do FUNDES.
Institui Programa de Desenvolvimento do setor de Tecnologia da
4176 Informação do Rio de Janeiro - RIOINFO.
Concede benefícios fiscais para o setor de agronegócio e da agricultura
4177 familiar.
Concede incentivos fiscais para a indústria destinada à reciclagem de
4178 vidro, plástico, papel, pneu e metal.
4179 Institui o Programa Estadual de Acesso à Alimentação - PEAA.
4180 Cria Programa Estadual de Parcerias no Combate à Violência.
Institui Programa de Desenvolvimento do setor Aeronáutico do Estado
4181 do Rio de Janeiro - RIOAEROTEC.
Concede benefícios fiscais as indústrias do setor têxtil e de confecção do
4182 Estado do Rio de Janeiro.
Autoriza o Executivo a incluir empresa Ciferal de ônibus no Programa
4183 RIOINVEST.
Cria o programa de fomento e incremento à movimentação de cargas
4184 pelos Portos e Aeroportos Fluminenses - RIOPORTOS.
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Institui o Programa de Fomento à Atividade Econômica na Região do
4185 Porto de Sepetiba - Pró-Sepetiba.
Institui o Programa de Fomento à Realização de Obras de Infra-estrutura
4186 - RIOINFRA.
Institui o Programa de Desenvolvimento do Setor Metal-Mecânico no
4187 Estado do Rio de Janeiro - RIOMETAL.
Fixa taxa de juros e critérios para a concessão de financiamentos a
4188 projetos enquadrados no FUNDES.
Concede incentivos fiscais para as empresas que vierem a investir nas
4189 regiões Norte - Noroeste Fluminense.

Ratifica decreto de 2000, que institui o programa de desenvolvimento
4190 industrial da região norte e noroeste fluminense - RIONORTE/NOROSTE.
Institui o FUNRIO - Fundo de Fomento ao Trabalho, Ocupação, Renda e
4199 Crédito no Estado do Rio de Janeiro.
Altera dispositivo de decreto-lei de 1975, de modo a tentar dar
celeridade ao processo de apuração de transgressões disciplinares
4236 imputadas aos policiais civis.
Altera dispositivo de lei de 1999, de forma a permitir transferência
4237 adicional de recursos à RIOPREVIDÊNCIA.
Institui o Programa de Reestruturação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro
4246 - REFERJ.
Define critérios para a cobrança sobre utilização de Recursos Hídricos de
4247 domínio do Estado do Rio de Janeiro.

Cria cargo de Agente de Disciplina e autoriza a prorrogação do prazo da
contratação temporária de Agentes de Disciplina para o Departamento
4249 Geral de Ações Sócio-Educativas - DEGASE.
Altera a tributação de solventes de modo a permitir maior fiscalização
4253 sobre adulteração de combustível.
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Autoriza a realização de operação de consolidação, confissão e
reescalonamento da dívida do Estado com o BNDES, com o objetivo de
4254 dar continuação a obras
Altera lei de 1996, de modo a compatibilizar a legislação tributária
4256 estadual com a lei complementar federal nº 114 de 2002.
Aumenta o efetivo de praças policiais militares combatentes na
4257 graduação de Soldado PM.
4258 Institui o Plano Plurianual 2004-2007.
4259 Estima Receita e Fixa despesas para 2004.
Concede subvenção econômica à Orquestra Filarmônica do Rio de
4262 Janeiro.

Lei Complementar 107

Altera lei complementar de 1990, trata das condições de ocupação dos
cargos de chefia e assessoramento superior dos órgãos de direção de
fiscalização e tributação e etc..

Emenda Constitucional 31

Diminui de 20% para 5% o repasse feito da compensação financeira
relativa à exploração do Petróleo, Gás Natural, recursos hídricos para
produção de energia e recursos minerais para o FECAM.
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Ano de 2004
Lei Nº

Descrição
4274 Institui pisos salariais para as categorias que menciona.

Altera dispositivo de lei de 1999, estabelecendo incidência de
contribuição previdenciária sobre rendimentos de proventos de
4275 inatividade e pensões por morte pagas pela RIOPREVIDÊNCIA.
Altera lei de 2003, prorrogando o prazo para entrada no Programa de
4276 Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro - REFERJ.

Compactua a legislação Estadual sobre reconhecimento de companheiras
de Policiais Militares e Bombeiros com a legislação nacional de relações
4300 estáveis. Diminuindo entraves a esse reconhecimento.

Altera redação de artigo de lei de 1998, tornando mais clara lei referente
4301 à composição do Conselho Estadual de Educação.
Altera lei de 1979, adequando o regime próprio da previdência do estado
4320 à lei federal de 1998.
Autoriza o Executivo a conceder incentivos fiscais a empresas fluminenses
de forma a proporcionar crescimento da economia e garantir
4321 competitividade.
4344 Institui programa de desenvolvimento do setor gráfico - RIOGRAF.
Isenta de pagamento de ICMS de equipamentos e materiais destinados ao
4347 evento do Revezamento da Tocha Olímpica.
4348 Autoriza a Faperj a doar ímovel que menciona à UERJ.

Altera dispositivo de lei de 1997, de modo a adequar limite de valor de
financiamento do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para
4353 os Estados Brasileiros - PNAFE, devido a desvalorização cambial.
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Altera lei de 1996, reduzindo para 18% a alíquota de ICMS incidente sobre
4354 a base de cálculo de Chope, Cerveja e Refrigerante.
Institui recompensa aos Policiais Militares e Civis pela apreensão de armas
4365 de fogo.
Altera denominação do cargo mais alto dos Agentes de Polícia Estadual de
4368 investigação e Prevenção Criminais.
Altera lei de 1988, realizando modificações no Fundo Especial da Polícia
4373 Civil - FUNESPOL.
Altera lei de 2001, revisando regras dos concursos públicos para os
4375 quadros da Polícia Civil do Estado.
4378 Dá diretrizes à elaboração da Lei do orçamento Anual de 2005.

Altera lei de 1996, reduzindo de 18% para 15% a alíquota de ICMS para
operações de importação, permite ao Estado assegurar o recebimento de
ICMS sobre importações destinadas ao RJ efetuadas em outro Estado e
4383 trata débitos tributários vencidos.
Altera lei de 1997, obrigando a comunicação de óbitos e nascimentos,
pelos cartórios, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão de identificação
4394 do Estado.

Inclui artigo em lei de 1999, instituindo a contribuição do ente público
para o regime próprio de previdência dos ocupantes de cargos de
4442 provimento efetivo no Estado. RIOPREVIDÊNCIA
Prorroga prazo para pagamento de créditos tributários vencidos devido à
4443 greve dos bancários.

Dispensa de multa aqueles contribuintes que de modo equivocado
recolheram a FECP sob código próprio do ICMS, desde que regularizem a
4466 situação em 30 dias da publicação dessa lei.
Revoga artigo de lei de 2002, por falta de previsão de compensação de
4467 renúncia da Receita.
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Altera artigo de lei de 1981, de forma a instituir devolução de gastos feitos
com Policiais Militares que menos de três anos após realização de curso
ou estágio superior a 6 meses custeado pelo Erário, decidirem transferir4475 se para a reserva.

Muda o nome do PRODERJ - Centro de Processamento de dados do
Estado do Rio de Janeiro, para CETIC/PRODERJ - Centro de Tecnologia de
4480 Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro.

Altera Artigo de lei de 2000, prorrogando por quatro anos empréstimo
4481 com o KFW para financiar Programa de Proteção à Mata Atlântica.
Trata do reconhecimento à manutenção do crédito do ICMS relativo a
4482 operações anteriores à exportação de mercadorias.
Isenta de pagamento de ICMS os órgãos de Administração Pública direta,
4485 suas Fundações e Autarquias.

Altera dispositivo de lei de 1999, dando fim a proibição de que sejam
mantidos no regime simplificado micro e pequenas empresas que sejam
4487 caracterizadas como contribuinte substituto em caráter permanente.
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Ano de 2007
Lei Nº

Descrição
4987 Institui pisos salariais para categorias que menciona.
Altera lei de 2002, modificando o tempo de duração do curso de formação
4989 profissional da Polícia Civil.
Estabelece a forma de contratação e o regime temporário dos empregados
na execução do convênio plurianual celebrado com o Ministério do
4990 Trabalho.
Obriga a disponibilização na internet de dados referentes a execução
5006 orçamentária do Estado.

Altera redação de artigos de decreto-lei de 1975, deixando de incluir a OAB
e o Conselho Regional de Contabilidade entre aqueles a participar do
Conselho de contribuintes. Estabelecendo paridade entre Estado e
5013 Sociedade Civil.
Dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado durante os Jogos Pan5029 Americanos de 2007.
Acrescenta parágrafo a artigo de lei de 1979, tratando da averbação de
servidores públicos estaduais como companheiros do mesmo sexo para fins
5034 previdenciários.

Altera dispositivos de lei de 1996, de forma a adequar a legislação tributária
estadual a lei complementar federal. Trata da nova alíquota na operação
5037 com Gás Natural Veicular
Estabelece cadastro para estabelecimentos destinados ao corte ou
5042 desmonte de automotivos terrestres.
Aprova termo de cooperação do Estado com a Caixa Econômica Federal
5044 para a realização de projeto de habitação popular.
5066 Trata das diretrizes para a elaboração da lei de orçamento anual de 2008
Altera Lei de 2003 tratando do Zoneamento Ecológico-Econômico e
5067 tratando da implantação da silvicultura econômica.
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5068 Institui o programa estadual de parcerias público-privadas - PROPAR.

Acrescenta incisos a decreto-lei de 1975 permitindo ao fisco acesso a
5075 informações de tabeliães, empresas de cartão de crédito, etc.

Altera dispositivos de lei de 1996, de forma a consolidar e simplificar regras
sobre a cobrança e pagamento de multas referentes a infrações à legislação
5076 tributária, por terceiros.
5081 Majora o soldo dos servidores públicos citados no anexo da lei.
Revoga lei de 1966 que considera de utilidade pública a ação maçônica
5090 Abraham Lincoln.

Modifica a forma de repartição do ICMS dos municípios, incentivando um
5100 modelo de gestão ambiental compartilhada. ICMS verde.

Cria o Instituto Estadual do Ambiente e discorre sobre medidas referentes a
5101 políticas estaduais de meio-ambiente e de recursos hídricos.
5102 Revoga lei de 2000 que desvinculava o Estado do PASEP.
5109 Extingue o IPERJ e aumenta a competências da RIOPREVIDÊNCIA.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de Crédito junto ao
BNDES. Para o projeto de Modernização para Melhoria da administração
das Receitas e da Gestão fiscal e para implementação do Sistema Público de
5116 Escrituração Digital.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BIRD.
5138 Para o desenvolvimento do Programa Estadual de Transporte.

Delimita a forma e os limites da competência estadual de fiscalizar as
compensações e participações financeiras oriundas das concessões,
permissões, cessões e outras modalidades administrativas para a
exploração de Recursos Hídricos e Minerais. Inclusive Petróleo e Gás
5139 Natural.
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Autoriza o Poder Executivo a contratar operação financeira junto ao BIRD.
Para o Projeto de desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Rio de
5143 Janeiro.
Adéqua a Lei Estadual à lei federal de microempresas e de empresas de
5147 pequeno porte. Reduz carga tributária.
5153 Cria o Fundo Especial de Depósito Público - Fundep.
5154 Altera anexos da lei que trata da extinção do IPERJ.
Dá o nome de Heloneida Studart ao hospital da mulher em São João de
5163 Meriti.

Autoriza o Executivo a instituir a "Fundação Estatal dos Hospitais Gerais", a
"Fundação Estatal dos Hospitais de Urgência" e a "Fundação Estatal dos
5164 Institutos de Saúde e da Central Estadual de Transplantes".
Altera lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
5167 estabelecida com a lei nº 5116.
5168 Institui pisos salariais para categorias que menciona.
Dá nova redação e consolida leis estaduais referentes à substituição
5171 tributária e substitui lista de produtos do anexo.
5175 Fixa o efetivo do corpo de bombeiros.
Revoga artigo de lei de 1990, deixando de ser obrigatória a lotação de
fiscais recem ingressados por concurso público em áreas fora da Região
Lei Complementar 117 Metropolitana.
Lei Complementar 118 Permite a atuação de Fundações Públicas na área da Saúde.
Lei Complementar 119 Dispõe sobre depósitos judiciais e extrajudiciais.

Altera redação de artigo de lei de 2002, delimitando áreas onde podem ser
aplicados recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à
Lei Complementar 120 Desigualdade - FECP.
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Ano de 2008
Lei Nº

Descrição
5181 Estabelece o Plano Plurianual 2008-2011
5182 Estima a receita e fixa a despesa do Estado para 2008
5208 Trata da ação fiscalizadora do Estado na prevenção e no combate à dengue.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BID
para financiamento do Projeto de Modernização para Melhoria da
Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial do
5226 Estado.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BID
para preparação do Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento
5227 Sustentável da Meso-Região do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

Revoga parágrafo de lei de 2005, dando maior liberdade a indicação e
5232 escolha de ocupantes de cargos comissionados da JUCERJA.
Altera estatuto dos Policiais Militares, modificando o tempo de
5233 permanência dos oficiais em cada cargo.
Altera lei de 2003, diminuindo entraves a cobrança de utilização de
5234 recursos hídricos.
Institui o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda no
5240 Estado do Rio de Janeiro.
5244 Proíbe venda casada de componentes e peças de caixas d água.

Altera redação de lei de 2001, dando continuidade de isenção de
5249 emolumentos cartoriais e dos registros de imóveis concedidos a CEHAB-RJ.
Estabelece normas referentes ao leilão de veículos automotores
5254 apreendidos em inquéritos policiais.
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Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BID
para atender ao projeto de Estruturação do Corredor BRT Expresso
5255 Metropolitano do Rio de Janeiro.
Cria novos cargos no quadro permanente de pessoal de apoio da
5256 Procuradoria Geral de Estado.
Unifica o regime previdenciário dos servidores públicos estaduais e a sua
5260 entidade gestora - RioPrevidência.
Cria no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro a contratação
5271 para prestação de tarefa por tempo certo.
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa
5278 Econômica Federal para obras do PAC.
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BNDES
5279 para o programa delegacia legal.
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BID
5280 para desenvolvimento do PRODETUR.

Altera dispositivo de lei de 2006, de forma a terminar a solidariedade entre
o Estado do Rio de Janeiro e o Banco do Estado do Rio de Janeiro, de forma
5281 a concluir a liquidação deste.
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BIRD
5282 para execução do PRÓ-GESTÂO.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BIRD
5283 para financiamento do Programa Estadual de Transporte.
5290 Estabelece diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2009.

Estabelece consignação facultativa imobiliária residencial em folha de
pagamento dos servidores públicos estaduais, militares, ativos, inativos e
5294 pensionistas.
Anistia dívida da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro com o
5296 Estado.
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Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BID
para execução do Programa de Reforma e Recuperação de Equipamentos
5300 Culturais.
5301 Majora vencimentos básicos e soldos das categorias citadas no anexo à lei.
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BIRD
5335 para execução do Projeto Rio Rural.

Acrescenta às leis referentes a contratação de crédito realizado pelo
Executivo em 2008, alínea que trata de garantias oferecidas para
5336 pagamentos do principal e encargos dessas contratações.
5343 Reestrutura a carreira de docente da UERJ.

Autoriza o Poder Executivo a assumir as obrigações do PREVI-Banerj de
5344 forma a concluir seu processo de liquidação extrajudicial.

Estabelece política de cotas nas universidades até 2018, regula essa política
e prevê pagamento de bolsa-auxilio e reserva proporcional de estágios na
5346 administração direta e indireta do Estado.
Altera artigo de lei de 2001, aumentando o valor de auxilio-invalidez pago a
5347 policiais civis, militares e bombeiros militares.
Altera dispositivo de lei de 2001, fixando vencimento-base do cargo de
5348 inspetor de segurança e administração penitenciária.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo com a Petrobrás para
5350 quitação dos débitos especificados.

Cria medidas para incremento da cobrança de créditos inscritos em dívida
ativa como o parcelamento em até 60 (sessenta) vezes, o protesto
extrajudicial dos créditos inscritos em dívida ativa e a contratação do
serviço de apoio à cobrança amigável efetivada pela Procuradoria Geral do
5351 Estado.

Altera lei de 2008, para adequar situação a lei federal, de forma a conseguir
5352 renovar o Certificado de Regularidade Previdenciária- CRP.
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Altera parágrafo de lei de 2007, prorrogando prazo de contrato temporário
5353 da SETRAB até conclusão de concurso público da área.

Cria e regulamenta as carreiras de especialista em políticas públicas e
gestão governamental, planejamento e orçamento; especialista em
5355 finanças públicas e especialista em gestão de saúde.

Atribui novas regras à hipótese de arbitramento de base de incidência de
ICMS em casos em que o contribuinte não comprove com documentos as
5356 suas operações.
5357 Institui pisos salariais regionais de trabalho para as categorias mencionadas.
Altera lei de 2005, modificando o mecanismo de custeio de isenções de
5359 tarifa em serviços de transporte intermunicipal.
5360 Altera item de lei de 2006, alterando item da lista de cesta básica.
Cria e regulamenta incentivos à inovação e a pesquisa científica e
5361 tecnológica no ambiente produtivo no âmbito do Estado.
Altera dispositivo de lei de 2000, retirando entraves a atuação da INVESTE
5362 RIO.

Lei Complementar 121

Altera e revoga normas citadas de forma a modificar estatuto dos
funcionários públicos.

Lei Complementar 122

Altera parágrafo de lei de 2002, adiando para 2010 o aumento de repasse
do FECP para o FEHIS de 5% para 10%.

Lei Complementar 123

Altera Lei de 2002, permitindo a FAPERJ financiar estudos que utilizam
células-tronco embrionárias.
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Ano de 2009111
Lei Nº

Descrição

Altera dispositivo de decreto-lei de 1975, instituindo a intimação por meio
5367 eletrônico ao processo administrativo tributário estadual.
5368 Revisa o plano plurianual 2008-2011.
5369 Estima a Receita e fixa despesa para 2009.
Institucionaliza como fundação o Centro Universitário Estadual da Zona
5380 Oeste.
Autoriza o Executivo a realizar permuta entre imóveis, visando às
5397 desapropriações para a execução das obras do PAC.
Regulamenta o funcionamento das Assessorias Jurídicas das Secretarias do
5414 Estado.

Cria o Ceperj - Centro Estadual de Formação de Pessoal, Estatística e
Políticas Públicas - resultante da incorporação da Cide - Fundação Centro de
Informação e Dados do Rio de Janeiro, pela Fesp - Fundação Escola do
5420 Serviço Público.

Estabelece normas sobre atos e processos administrativos no Estado do Rio
de Janeiro, ajustando a lei ao paradigma atual do Direito Administrativo.
Estabelecendo como novos princípios a impessoalidade, a celeridade, a
oficialidade, a publicidade, a participação e a proteção da confiança
5427 legítima.
Cancela a cobrança de encargos incidentes sobre créditos tributários de
5428 ICMS constituídos contra a CEDAE.
Autoriza o Executivo a contratar operação financeira não-reembolsavel
junto ao BID destinada a implantação do Programa de Transporte não
5429 motorizado
Altera dispositivo de lei de 1997, adequando à decisão do STF sobre
incidência do IPVA e alterando a forma de partilha desse entre Estado e
5430 Municípios.
111

Foram consideradas as leis aprovadas até o inicio de julho de 2009.
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Altera lei sobre ICMS permitindo o cancelamento de inscrição estadual
como instrumento repressivo aos atos de defraudação fiscal e de ilícitos
5436 penais.
Cria cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras ou
utilizadoras de recursos ambientais, e estabelece taxa de controle e
5438 fiscalização ambiental.

Altera lei de 1989, possibilitando a realização de inventário, partilha,
separação consensual e divórcio consensual por via administrativa, além de
informatizar a administração do ITD. Diminiuindo as dificuldades a
5440 arrecadação deste.

Retira obra referente à implantação do tronco coletor Faria-Timbó da lei
5278 de 2008 que estabelece linha de crédito, e substitui essa obra pelas da
implantação do sistema de esgotamento sanitário na sede do Município de
Itaperuna, ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do
Município de Itaperuna, implantação do sistema de abastecimento de água
das localidades de Inoã e Itaipuaçu, no Município de Maricá, bem como
ampliações e melhorias operacionais em sistemas de abastecimento de
5441 água do Município de Valença
Amplia o prazo para o financiamento do projeto de proteção da mata
5452 atlântica do final de 2008 para 2011.

Acrescenta parágrafo à lei de 2008, permitindo ao Executivo oferecer como
5456 garantia de operação de crédito ações da CEDAE.
5467 Aumenta o Efetivo da Polícia Militar do Estado.
Modifica os prazos de contratações temporárias, de dois para três anos e a
5490 prorrogação máxima de um para dois anos.
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Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Brasil com o objetivo de viabilizar a melhoria da infra-estrutura urbana e
social utilizada no PAC das favelas de Manguinhos, Alemão, Rocinha e
5496 Pavão-Pavãozinho.
Estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de
5497 2010.

Trata da qualificação de Entidades sem fins lucrativos como Organizações
Sociais - OS - e autoriza a transferência da execução de serviços e atividades
5498 para essas, mediante contrato de gestão.

Define a qualificação de Pessoa Jurídica de Direito Privado como
5501 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.

Lei Complementar 126

Inclui na legislação imobiliária do Estado a possibilidade de autorização de
uso por curta duração e a possibilidade de vincular a outorga de uso de
imóvel público a convênios e outros atos multilaterais

Lei Complementar 127

Altera lei de 1977, ampliando de 10 para 30 anos o prazo de duração da
cessão de uso de imóveis do Estado a pessoas jurídicas de direito privado
de relevante valor social.

Lei Complementar 128

Aumenta a licença-maternidade das servidoras públicas de 04 meses para
06 meses.
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