
TEMAS EM DEBATE

Vários temas estão em debate,e várias correntes divergem
sobre os limites da revisão, com um consenso: um novo
texto não resolverá de imediato a crise, porque a grande
tarefa é definir o novo papel do Estado brasileiro
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A organização dos Poderes
A vilória do presidencialismo no plebiscito não

signflca que ele não deva ser aperfeiçoado

Mesmo aqueles que são contrários
à revisão admitem a possibilidade de
alterações na parte referente à organi-
zação dos Poderes. A composição, a
estrutura, a dinâmica dos Poderes po-
deriam ser mudadas pela revisão cons-
titucional.

A vitória, no plebiscito, do presi-
dencialismo como sistema de governo
não pode servir de pretexto para que
tudo fique como está. Antes mesmo de
se cogitar da revisão, já havia uma
proposta de emenda de alguns Deputa-

dos, visando a um aperfeiçoamento do
sistema presidencialista, mesmo por-
que não há apenas um modelo de pre-
sidencialismo.

A atual Constituição foi conside-
rada, por ocasião de sua promulgação,
como parlamentarista, porque havia
dado muitos poderes ao Legislativo.

Ocorre que, se compararmos as
atribuições do Legislativo de agora com
aquelas existentes sob a égide daCons-
ti tuição de 46, veremos que o Congres-
so Nacional tinha, então, maior soma
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A

revisão constitucional
ocupa as atenções de todo
o Brasil. Em torno do
tema, amplo debate polí-
tico vem sendo travado,
enquanto, paralelamente,
são discutidas as ques-
tõesjurídicas pertinentes,

sem que haja, até o momento, uma
definição clara quanto aos pontos a
serem revistos e os limites a
serem respeitados.

Uma vez aprovada pelo
Congresso Nacional areali-
zaçilo da revisão a partir do
dia 6 de outubro, o início
dos trabalhos se dará com a
discussão e votação da pro-
posta de seu regimento.

Para os menos avisados,
a solução da crise que en-
frentamos virá, exclusiva-
mente, por meio de mudan-
ças na Constituição, e não,
como seria lógico admitir,
pela vontade política de toda
a sociedade.

Os que acreditam que a retomada
do desenvolvimento irá acontecer ime-
diatamente após a revisão constitucio-
nal, com certeza, ficarão decepciona-
dos, porque a nossa Carta Magna não
pode ser responsabilizada por todos os
males do País.

Não há dúvida de que redefinir o
papel do Estado, aperfeiçoar o presi-
dencialismo, estabelecer um novo pac-
to social, procurar soluções para o pro-
biemada seguridade social e implantar
um novo sistema tributário são modifi-
cações que irão contribuir para a solu-
ção de graves questões nacionais.

Do ponto de vistajurídico, temos a
considerarque a revisão quebra a tradi-
ção brasileira de reforma constitucio-
nal, sempre levada a efeito por meio de
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emendas.
Várias correntes de opinião já se

formaram sobre o assunto. A primeira
delas defende a idéia de que a revisão
prevista no art. 3° do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias es-
taria vinculada ao plebiscito previsto	A segunda corrente, adotada pelo
no art. 2°.	 prof. José Afonso da Silva, afirmaque

Dessa forma, caso o eleitorado a revisão não está ligada ao resultado
houvesse optado por uma mudança na do plebiscito, mas é limitada pelo mo-

delo de estado democrático
de direito instalado na Cons-
tituição, e não apenas pelas
cláusulas pétreas nela exis-
tentes.

A terceira corrente de
opinião acredita que a revi-
são pode ser ampla, desde
que respeitadas as cláusulas
pétreas.

Finalmente, aquarta cor-
rente não reconhece limites
para a revisão. Para os que a
ela se filiam, entre eles o
Deputado Nelson Jobim, o
Congresso pode elaborar
uma nova Constituição.

forma e no sistema de governo, a Cons-
tituição deveria ser adaptada à decisão
popular, justificando-se, então, a for-
ma simplificada, em termos de
"quorum" de votação, expressa no art.
3°.

"Mesmo os contrários à revisão
são a favor de mudanças para

aperfeiçoar o presidencialismo.
A Constituição foi considerada

parlamentarista quando da
promulgação, mas a verdade é

que o congresso tem menos
poderes do que em 46"
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de poderes.
E evidente que, se comparada à

Cartade67, alterada pelaEmendari' 1,
de 1969, a atual Constituição confere
maiorcompetência ao Legislativo, mas,
na verdade, oque houve, então, foi uma
restrição, por motivos óbvios, das atri-
buições do Congresso.

A sociedade dos dias atuais de-
manda ao Estado mais serviços e maior
eficiência, e o Executivo, unipessoal
como é no sistema presidencialista,
torna-se muitas vezes
ineficiente, por não ser pos-
sível ao presidente, sozinho,
assumir tamanhos encargos.

Um aperfeiçoamento do
sistema presidencialista
deve ser feito para que o
Poder Executivo reparta
suas funções sem que, com
isso, fique diminuído. Epre-
ferível que o Executivo te-
nha menos atribuições e
possacumpri-las adequada-
mente, correspondendo à
demandada sociedade, aque
assuma muitos poderes e não
tenha condições de exercê-
los.

Poroutro lado, o Poder Legislativo
não pode ser visto apenas como
elaborador de leis, embora seja esta a
sua função precípua. Amplas possibi-
lidades de fiscalização e controle de-

Tema que também preocupa os
que cogitam da revisão constitucional
é o que diz respeito ao nosso
ordenamento político-eleitoral.

Trata-se de matériabastanterelaci-
onada com a legislação
infraconstitucional, como o Código

vem ser dadas ao Legislativo, porque
não basta que sejam feitas as leis, mas
é fundamental que sua aplicação seja
exigida e controlada.

Um Legislativo forte e eficiente é
exigência do Estado moderno, e não
descaracteriza o sistema pre-
sidencialistadegoverno, pois, comojá
se disse, não há um único modelo de
presidencialismo.

Afinal, os Poderes do Estado, con-
forme está expresso no texto constitu-

cional, são harmônicos entre si. O
Executivo não está isolado dos demais
Poderes, e uma co-responsabilidade
do Legislativo nas decisões governa-
mentais e na definição dos rumos do
País é uma imposição da sociedade.

Eleitoral, a Lei Orgânica dos Partidos
Políticos e a Lei de Inelegibilidades.

Quando pensamos em
ordenamento político-eleitoral, surge
imediatamente a questão dos partidos
políticos.

A Constituição Federal de 1988

trouxe um abrandamento dos requisi-
tos para a formação dos partidos, oca-
sionando sua proliferação.

Segundo o prof. Roberto Rosas,
"a proliferação de partidos, como ocor-
re no Brasil, ao contrário do que se
pensa, não pode significar uma expres-
são democrática da representação; na
verdade tem o significado espoliativo
daquilo que se pretende dar como sen-
tido democrático ,porque o que temos
é uma proliferação de siglas,

agremiações políticas, que
não podem ter a natureza de
partido".

A regra que se poderia
introduzir no art. 17 da
Constituição seria, então, re-
ferente à necessidade de um
mínimo de
representatividade, da ordem
de, por exemplo, 5% do elei-
torado nacional, para a cria-
ção de um novo partido po-
lítico.

Outra questão que, pro-
vavelmente, será debatida é
a que diz respeito à
obrigatoriedade do voto.

Alegam osque assumem
posição favorável ao voto facultativo
que o nível de educação e instrução do
eleitorado é muito baixo, refletindo-se
em escolhas inadequadas.

O povo vota por ser o voto obriga-
tório, sem a necessária consciência
política.

A partir do momento em que se
tornar facultativo o voto, os partidos
políticos irão se empenharem motivar
os eleitores, mostrando-lhes arespon-
sabilidade que têm em relação aos des-
tinos de sua pátria.

Em contrapartida, aqueles que de-
fendem o voto obrigatório argumentam
ser o voto facultativo um voto de elite,
levando a um tipo de representação
também elitizada. Além disso, acres-
centam, é pelo exercício do direito do
voto que o povo participada vida polí-
tica do País, exercita a democracia e

Ordenamento Político-Eleitoral
Limites para criação de partidos, obrigatoriedade
do voto e representação proporcional são os temas

hA proliferação de partidos não
pode significar uma expressão
democrática da representação.
É necessário rever os limites

mínimos de representatividade,
a obrigatoriedade do voto e a
composição dos parlamentos"
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aprimora seus conhecimentos.
Ainda em relação ao voto, a Cons-

tituição de 88 facultou aosjovens de 16
anos o exercício desse direito. O as-
sunto tem gerado infindável polêmica,
tendo-se em vista que a legislação pe-
nal considera inimputável o menor de
18 anos.

Trata-se, sem dúvida, de uma inco-
erência admitir-se que alguém, tendo
capacidade para escolher até mesmo o
presidente da República, não possa
ser responsabilizado por seus atos cri-
minosos.

O problema da idade sur-
ge também com relação à
idade mínima de 21 anos,
estabelecida para que o cida-
dão possa se eleger deputa-
do federal, deputado estadu-
al ou distrital, prefeito, vice-
prefeito ejuiz de paz e, ain-
da, com a idade mínima de
18 anos para vereador. São
limites considerados muito
baixos, pois tais cargos
eletivos exigem maturidade
de seus ocupantes.

Finalmente, aquestãodo
sistema eleitoral proporcio-
nal exigirá aatençãodo revi-
sor da Constituição.

O voto distrital misto tem conse-
guido cada vez mais adeptos, que con-
sideram sereste o sistema mais adequa-
do à realidade brasileira.

TEMAS ECONÔMICOS

Os principais temas econômi-
cos que têm sido cogitados para a
revisão constitucional são a reforma
fiscal, a redefinição do papel do Esta-
do, a quebra de monopólios estatais
(petróleo, energia, telecomunicações,
saneamento, etc), o incremento das
privatizações e a abertura aos investi-
mentos estrangeiros no país.

Para o Governo, hoje, a prioridade

é a Reforma Fiscal(l), que lhe daria
instrumentos para o controle das con-
tas públicas, redistribuindo encargos e
serviços entre União, Estados e Muni-
cípios (redefinição das atribuições dos
poderes).

Embora esses temas estejam es-
treitamente interligados, tentaremos
separá-los para facilitara leitura.

Privatização

Os adversários da pri vatização ale-

gam que vender estatais apenas para
abater a dívida pública é repetir a pará-
bola do filho pródigo que, em vez de
trabalhar, liquida o patrimônio da fa-
mília para pagar dívidas.

Argumentam, ainda, os mesmos cri-
ticos que os critérios de avaliação apli-
cados pelo BNDES barateiam além do
razoável o preço das empresas postas à
venda. Essa depreciação, combinada
como livre uso das chamadas "moedas
podres" nos leilões das estatais, repre-
sentaria uma verdadeira "entrega" do
patrimônio público aos particulares.

A lista dos adversários da
privatização é longa. Assim, às críticas
acima, agregam mais uma: o risco de,
na esteira desse processo, virem a se
formar gigantescos monopólios priva-

dos, mais nefastos que os públicos.
Esse perigo foi particularmente ressal-
tado quando da venda da Cosipa, cujo
controle acabou nas mãos da Usiminas.

Por fim, os adversários da
privatizaçãocosfumam invocarem seu
apoio a incapacidade histórica do setor
privado brasileiro de alavancar gran-
des projetos de investimento, gerado-
res de progresso técnico.

Para rebater essas e outras críticas,
os defensores da privatização alegam,
em primeiro lugar, que essa política
contribui para o aumento do bem-estar

da sociedade e é um cami-
nho eficaz para a retomada
dos investimentos. Corro-
boram suas teses com nú-
meros, exibindo, para isso,
os resultados das empresas
privatizadas- inteiramente
saneadas e com ótimo de-
sempenho no mercado.

Os que defendem a po-
lítica de privatização não
pretendem circunscrevê-la
à venda de ativos públicos.
Julgam que ela deveriacon-
templar formas específicas,
como o fomecimentodeser-
viços, a concessão, a licen-
ça, o trabalho voluntário, a

franquia, entre outras. Exemplo bem-
sucedido de franquia é o da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos,
que a revista Exame classificou como
a melhor empresa do setor de serviços
públicos de 1992.

Para ampliar o processo de priva-
tização, o governo pretende expandir
as fronteiras do programa (novas em-
presas e novas formas de venda), esta-
belecer novos parâmetros de conces-
são de serviços públicos, criar manei-
ras de privatização (como arrenda-
mento para exploração do leito ferrovi-
ário, porexemplo) edefinir novas mo-
edas de privatização. Impedimento
constitucional proíbe a participação de
estrangeiros na exploração do subsolo
nacional. Sabe-se que a revisãoconsti-

"Os que defendem a política de
privatização não pretendem

circunscrevê-la à venda de ativos
públicos. Julgam que ela deveria
contemplar formas específicas,

como o fornecimento de serviços,
a concessão, a franquia..."
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cativo da eficiência.	 como sua principal acionista. O minis-
China, Cuba, Venezuela, México, téno da Fazenda defende a primeira

Argentina e Chile abriram seus merca- idéia, a Seplan a segunda, e o ministério
dos de telefonia recentemente. Esta das Minas Energia apega-se ao "status
aberturadesobrigou seus governos desta quo", opondo-se a qualquer mudança.
prestação de serviço, permitindo-lhes Nos países do Ocidente capitalis-
investir maiores recursos na área soci- ta, atese que quase sempre fundamen-
ai. Além disso, as transformações tou a intervenção sistemática do Esta-
tecnológicas no setor têm induzido, do na economia baseia-se na suposição
gradativarnente,os países aabandona- de que determinados setores produti-
remo modelo monopolista,	vos, devido à sua escala, configuram

Estatísticas oficiais brasileiras re- "monopólios naturais". Essas indús-
velam que os atrasos nos planos de trias ou serviços estariam, por motivos
expansão afetaram diretamente cerca de ordem técnica, impedidas de se

submeterem às leis de con-
corrênciae a uma disciplina
de mercado, devendo ser

"Estatísticas mostram os	"regulamentadas" em to-

	

-	das as suas fases.

asos nos serviços de telefonia	Nas duas últimas déca-
.-	 das, essa tese vem sendocom un:caçao de dados O fim negada pela realidade. Em

monopólio estatal do petróleo vários países, ainterligação

- -	 -	dos sistemas elétricos, por

	

wm uma opos:çao ostensiva e	exemplo, tem mostradoser

adeptos que acham a Petrobrás possível um mercado com
petitivo para a geração de

	

uma burocracia corporativa"	energia. Mesmo na distri-

Acreditam os defenso-	 buiçao, onde 1,3~ mais for-

res desta tese que, combina-	 tes as características de

dacom aprivatização, aque-	 __________________ monopólio natural, o siste-

brado monopólio estatal nos	 ma defranchising pode in-

setores de energia, petróleo, telecomu- de um milhão de pessoas e/ou empre-	-
nicações, saneamento etc. será sas nos últimos anos. Acarência, hoje,
traduzidaem avanços tecnológicos, di- é de dez milhões de linhas. Serviços
minuição de custos e tarifas, melhor fundamentais, como a transmissão de
atendimento ao público eioreficiência. dados, são excessivamente caros no

No caso das telecomunicações, Brasil, e sua instalação está sujeita a
por exemplo, argumenta-se como fato esperas de até nove meses. Para agravar
de uma ligação telefônica no sentido a situação, há o grande congestiona-
Brasil-EUA custar dez vezes mais do mento dos serviços. Os índices nacio-
quea mesma ligaçãono sentido inver- nais de qualidade e tempo de atendi-
so, com o mesmo canal de satélite e os mento situam-se muito abaixo dos pa-
mesmos equipamentos. Naquele país, drões internacionais.
desde 1984 a AT&T já não explora Já a tese favorável à quebra do
com exclusividade a telefonia, por pres- monopólio estatal dopetróleo debate-
são da sociedade, que exigia um servi- se contra uma fortíssima oposição. Por
ço mais barato eeficiente.Criaram-se isso, o Governo sinaliza com a
sete empresas para atender à deman- privatização apenas da BR Distribui-
da,eoresultadofoi umareduçãoacen- dora ou só com a abertura de seu
tuada nos custos e um aumento signifi- capital, preservando-se a Petrobrás

tucional deverá modificar este artigo,
junto com outros que vêm impedindo
maior abertura da economia.

E certo que as posições estaflzantes
foram fortemente abaladas pelo colap-
so dos países do Leste Europeu. Esse
fato, contudo, não deu automaticamen-
te razão aos defensores de uma priva-
tização "selvagem", cujo único objeti-
vo seria "fazer caixa" para o Gover-
no. Uma política consistente de priva-
tização deve ter por objetivo incentivar
novos investimentos, dinamizar a eco-
nomia, gerar empregos e desonerar o
Estado, livrando-o de em-
presas inadimplentes ou
irrelevantes. Ofimdapolíti-
ca de privatização deve ser
um Estado saneado, porém
economicamente forte, não	afr
um ente fragilizado, incapaz
de agirem benefício da soci-
edade e indefeso frente aos	do
apetites privados.

Quebra de mono-
pólios estatais

troduzirum ambiente competitivo.
Na exploração do petróleo houve

profunda reestruturação da indústria
internacional. A matéria-prima perdeu
seu caráter estratégico, transforman-
do-se em commodities, e desmorona-
ramos cartéis, com o conseqüente fim
dos grandes monopólios públicos do
setor.

Alguns técnicos da área, como o
físico Luis Pingueili Rosa, discordam
absolutamente dessas teses. "Afirmar
que o petróleo é mera mercadoria é o
mesmo que dizer que a bomba nuclear
é apenas uma bomba como as outras",
denuncia. Além disso, antecipaconse-
qüências negativas da
desregulamentação dos combustíveis:
embora fundamental para uma política
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Caberá ao novo Estado to
se mero observador de u

economia que prescinde á

para funcionar? Não é bá
assim. A experiência mo.,
que não há mais lugar p1

ntervenção, mas que é prá
uma presença firme"

de combate à poluição atmosférica, o
álcool seria eliminado pela livre com-
petição, pois a gasolina custa menos.
Além disso, a Petrobrás não é uma
empresa tecnologicamente obsoleta:
ela ocupa a 1 W colocação no ranking
mundial em refino e a 12` em vendas,
além de ser mundialmente reconhecida
como vanguarda na exploração de águas
profundas. Privatizada, dificilmentecon-
servaria estas características - conclui
Pinguelli Rosa.

Os adversários dessa posi-
ção argumentam com as diii-
culdades econômico-financei-
ras da empresa nos últimos anos.
Suas dívidas de curto prazo su-
peram os US$ 3 bilhões e seus
investimentos permanecem
muito aquém das metas
estabelecidas. De mais, a
Petrobrásjá não seria uma em-
presa pública: subjugada aos
interesses de uma "burocracia
petrolífera" integrada por 55	1
mil privilegiados brasileiros,
teria se tornado uma empresa
de	caráter	"privado-
corporativo—.

Alguns desses críticos não
propõem a privatização da Petrobrás,
mas o fim do monopólio, com a entrada
de novas empresas no setor, bem como
um saneamento administrativo e o con-
trole social efetivo sobre o patrimônio
da estatal.

No setor elétrico, Pinguelli Rosa
também vê problemas com a
privatização. Para ele, o setor privado
dificilmente investirá em
hidreletricidade, pois isso exige a co-
ordenação integrada do uso dos recur-
sos hídricos - que só pode ser feita pelo
Estado. Sem investimentos, o Brasil
abandonaria a hidreletricidade, uma
vantagem comparativa do país em ter-
mos atmosféricos, e passaria à
termoeletricidade, queimando combus-
tíveis fósseis e poluindo o ar.

Quando se referir a este setor, a
discussão deverá distinguir entre a

privatização, que implica venda de
empresas, e a participação privada
na expansão da geração elétrica, o que
poderá ser feito mediante a co-geração
em instalações industriais, aconclusão
de obras interrompidas, ouso de fontes
alternativas (por ex.: apenas o bagaço
de cana poderia introduzir 2.000 MW
de potência no sistema, mais que os
reatores de Angra 1 e 2 juntos) e a
conservação de energia elétrica, que
evitaria novas obras de geração.

Redefinição do papel
do Estado

No Brasil, desde a década de 80,0
governo vem perdendo acapacidade de
investimento em suas empresas e em
programas sociais. Nesse mesmo pe-
ríodo, a infra-estrutura produtiva do
país degradou-se, e a situação social do
país piorou acentuadamente. Esses fa-
tos, combinados provavelmente com
os acontecimentos do Leste europeu e
a influência do chamado "neo-libera-
lismo", puseram no centro do debate
nacional a função do Estado como
agente produtivo.

Todos reconhecem que o Estado
deve abandonar o papel que costuma-
vadesempenhar. Dissipa-se oconsen-
so, porém, tão logo se trata de definir o

seu novo papel.
Caberá ao novo Estado tornar-se

mero observador de uma economia que
prescinde dele para funcionar? Não é
bem assim. A experiência de outros
países mostra que, se já não há lugar
para o Estado intervencionista e todo-
poderoso, continua indispensável, en-
tretanto, uma presença firme do setor
público na economia.

Como bem observou o ex-ministro
Delfim Neto, "o mercado não é um

ente supranatural com
leis próprias capazes de

mar-	arrumar a sociedade,

ma	como senão pudesse ha-
ver nenhuma preocupa-
çãoção com a justiça soci-
al". Em todos os países
ricos do mundo, há leis

;fra	de proteção à indústria
nacional e políticas deira	distribuição da renda.

No caso da revisão.ciso	constitucional brasilei-
ra, com a eventual que-
brado monopólio, o po-
der concedente do Esta-
do deve ser desempe-
nhado com especial efi-

ciência, em todas as etapas, desde o
financiamento até a operação ou
regulação tarifária. Para isso, o Estado
deve reformular-se, capacitando.-se tec-
nicamente e abandonando práticas
cl ientelistas e corporativas. Acredita-
se, além disso, que, abrindo mão de seu
papel empresarial, o Estado obterá re-
ais recursos e condições para ocupar-
se dos chamados "setores sociais"
(educação e saúde, principalmente).

A Constituição de 88 redefiniu a
participação dos diferentes níveis de
governo no bolo das receitas. Junta-
mente com os repasses, a iniciativa do
investimento foi transferida para os
Municípios e Estados. O pacto federa-
tivo implícito na Constituição, entre-
tanto, freqüentemente não foi observa-
do na legislação e na prática da admi-
nistração. Desconcentrou-se a renda
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pública, asseguraram-se direitos
corporativose isonomias, sem se obter,
com isso, a contrapartida de obriga-
ções. No caso dos Municípios, verifi-
cou-se que o aumento da capacidade de
investir não foi suficiente para suprir
as carências das diversas áreas, princi-
palmente educação e saúde.

Corno distribuir, em proporções
iguais, direitos e obrigações entre ní-
veis tão diferentes de governo? Como
um poder complementará o outro de
forma harmônica? A discus-
são central, sem dúvida, é a
de um novo pacto federativo.
Todos concordam em que é
necessário redistribuir encar-
gosecompetências. Para mui-
tos, a Constituição deveria
impedirque Estados e Muni-
cípios busquem, através do
desmembramento, a garantia
de transferências
intergovernamentais, como
vem ocorrendo: Municípios e
Estados que não possuem
base econômica própria de-
veriam simplesmente deixar
de existir, anexando-se aou-
tios economicamente sólidos.

As reformas Fiscal e do Estado
não serão fáceis de se realizar num país
que há 15 anos não conhece com razo-
ável exatidão seus próprios números,
onde as diferentes esferas de poder
chocam-secom preocupante regulari-
dade e onde são tão fortes e aguerridos
os interesses corporativos.

A defesa da reforma do Estado
não poderá desaguar, ingenuamente,
numa opção aritmética por mais ou
menos Estado, mas sim na busca de um
outro Estado - mais eficiente, mais
democrático, a serviço de todos os
cidadãos.

Reforma Fiscal
A Reforma Fiscal que vem sendo

cogitadaparaa revisão constitucional
deverá ter por objetivo simplificar e

reduzir o número de impostos pagos
atualmente pelo contribuinte, alargara
base de arrecadação e ajustar a trans-
ferência da receita fiscal aos Estados e
Municípios. Como é bem sabido, para
estes se destinam, hoje, as fatias mais
generosas dos recursos tributários, ca-
bendo à União, paradoxalmente, os
encargos principais.

A Reforma não deverá resultarem
redução da carga fiscal praticada hoje
(25% do PIB), considerada bastante

razoável. Oque se discute é uma distri-
buição mais justa desta carga entre
indivíduos e governos. Entreospolíti-
cos, praticamente todos concordam que
os impostos precisam ser melhor dis-
tribuídos e que os governos devem
garantir melhor retorno deles à socie-
dade. Além disso, devem ser elimina-
dos os dispositivos constitucionais que
transformam o Estado em empresário e
provedor, muitos dos quais têm por
único resultado fortalecer o
corporativismo.

A contenção dos gastos públicos,
fundamental para o ajuste que se pre-
tende, foi sempre inviabilizada por só-
lidas resistências políticas, oriundas
dos mais diferentes setores da socieda-
de. Entretanto, se efetivamente qu ise-
rem sanear as contas públicas, os con-
gressistas deverão examinar temas

como o fim das mordomias, o enxuga-
mento da máquina administrativa (dis-
cussão que inclui o problema da estabi-
lidade no emprego), o fim dos subsídios
a empresários ineptos, etc. - questões
até hoje canhestramente resolvidas e
quejá estão sendo colocadas na ordem
do dia da revisão constitu- cional.

Alguns acreditam que a Reforma
Fiscal não depende de revisão constitu-
cional - poderia ser feita por emenda.
Além disso, a receita tributária poderia

ser aumentada por medi-
das simples e que também
não se vinculam à revisão
constitucional, como, por
exemplo, o combate rigo-
roso à sonegação. Mas
estas seriam providências
apenas do lado da receita.
Ficaria faltando mexer na
despesa.

A revisão constitucio-
nal deverá girar em torno
de temas profundamente
interligados, que, a rigor,
fazem parte de um único e
complexíssimo debate. O
que se pretende estabele-

cer é um novo papel - na economia e
na sociedade - para o Estado brasi lei-
ro, compatível com os n.vos tempos e
com as demandas nacionais por desen-
volvimentoeconômico,justiçasociale
democracia. O sucesso ou fracasso da
revisão constitucional depende, na ver-
dade, da solução que encontrará para
esse formidável problema.

(1) Membros da equipe econô-
mica e parlamentares governistas
temem que uma reforma fiscal este
ano seja ineficaz para resolver os
problemas de caixa do Governo. A
proximidade das eleições poderia
induzir os congressistas a aprovar
despesas que consumiriam mais re-
cursos do que os eventualmente ar-
recadados com a reforma.

"Se efetivamente quiserem
sanear as contas públicas, os

congressistas deverão examinar
temas como o fim das

mordomias, o enxugamento da
máquina administrativa e o fim

dos subsídios a empresários
ineptos"
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