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M Ir= No ESTADO.
MAIS CRESCIMENTO
Além de um prazo de três meses, o PFL leva para a revisão a
proposta de redução do tamanho do Estado como forma de
retomar o desenvolvimento, além de algumas teses polêmicas
como o fim da estabilidade e do ensino superior gratuito

S

egundo partido do Congresso, o
Partido da Frente Liberal tem poder
de fogo para pressionar pelas mu-
danças que defende na revisão cons-

titucional. E muito
do que passa pela
cabeça do partido é
mais ou menos o
retrato do que está
em discussão na
sociedade como
pauta para as mu-
danças.

Depois do se-
minário, reuniões
partidárias e uma
pesquisa interna, o
partido está fecha-
do em torno de
questões que, a

grosso modo, encarnam o que a maioria da
sociedade está pensando: redução do tama-
nho do Estado, racionalização tributária,
reorganização do sistema previdenciário,

18 REVISTA DO LEGISLATIVO

fim do ensino gratuito superior e da estabili-
dade generalizada para os funcionários pú-
blicos.

Uma das mais polêmicas contribui-
ções do partido, porém, não diz respeito a
propostas de conteúdo, mas ao modelo de
regimento interno apresentado pelo seu
maior expoente, o relator da revisão, depu-
tado Nelson Jobim. Por ele, a revisão acaba
em 31 de janeiro, para ficar longe das influ-
ências do jogo eleitoral do ano que vem.

Interlocutor importante na revisão, o
recém-eleito presidente do partido, Jorge
Bornhausen, esteve no final de setembro na
Assembléia, em reunião com a cúpula do
Diretório Regional e lideranças estaduais,
para definir posições diante da revisão. Esta
entrevista foi composta de trechos da pales-
tra que fez no Teatro do Espaço Político-
Cultural e da conversa que teve com jornalis-
tas sobre os temas levantados na pesquisa
interna, calcados também na sua experiência
de ex-senador, ex-ministro da Educação e
ex-governador de Santa Catarina.



Menos Estado, mais crescimento

REVISTA DO LEGISLA TIVO —O que
o seu partido está defendendo na revi-
são?
BOnN HAUSEN - Nós queremos alterara
ordem econômica, acabar com os monopó-
lios, reduzir o tamanho do Estado, dirigir
o Estado para suas funções básicas de
saúde, educação e segurança. Queremos
uma Previdência num modelo adequado e
um sistema tributário simplificado. Que-
remos também reduzir  número deimpos-
tos, uma alíquota baixa para todos os
rendimentos e acabar com a declaração
anual de renda das pessoas físicas.

RL - Há um certo temorde que se venha
mexer nos direitos sociais con quistos em
1988...
BonrgHAusEN —Nós queremos rechaçar
qualquer pecha de querer modificar os
direitos trabalhistas. Nós não vamos apre-
sentar uma posição partidária mudando
os direitos trabalhistas. Mas, também,
nós não nos conformamos que esses direi-
tos só beneficiem 28 milhões de brasilei-
ros que estão empregados. Que tenhamos
na economia informal 22 milhões de bra-
sileiros sem estes mesmos direitos e ainda
tenhamos mais 10 milhões de desemprega-
dos. O problema não está em apenas garan-
tir direitos, mas em darcidadania para que
o brasileiro tenha os direitos.

RI, - E como fazer isso?
BORNHAUSEN —Nós temos que reto-
mar o desenvolvimento e, para isso, temos
que mexer na ordem econômica. Primeiro,
é preciso acabar como Estado empresário.
Não se justificam os monopólios que só
beneficiam aqueles que estão dentro das
empresas estatais. A defesa dos monopó-
lios é a defesa do corporativismo. À exce-
ção dos minerais nucleares que têm uma
posição estratégicade segurança nacional,
a nossa posição é contrária à manutenção
de qualquer tipo de monopólio e de restri-

ção a capitais externos. Nós precisamos
gerar emprego e retomaro desenvolvimen-
to. E em qualquer parte do mundo, o
desenvolvimento se resolve sem restrições
ao capital externo.

RL-A idéia é atacardefrenteas estatais?
BOKNHAUSEN - Nós não temos ne-
nhum controle sobre as estatais. Como
ministro de Estado, eu passei semanas em
reunião tentando obrigar a Petrobrás a
pagar o imposto de importação, sem suces-
so. Agora estamos na iminência de perder
o gasoduto da Bolívia, uma obra de 6
bilhões de dólares, que vai atravessar Mi-
nas e São Paulo até Santa Catarina, que é
indispensável para nos tornarmos compe-
titivos no Mercosul, porque  gás também
é objeto de monopólio estatal, e a obra não
pode ser aberta para a iniciativa privada. Se
a Petrobrás não consegue pagar o imposto
de importação, como é que vai investir
6 bilhões de dólares num gasoduto? Além
disso, tem o fato de que o Banco Mundial
financia parte da obra, desde que não seja
para empresa estatal.

RI, — Em que outros pontos os senhores
pretendem mexer?
BORNHAUSEN -Outro ponto preferen-
cial do nosso partido é o problema da
Previdência Social, que hoje é uma grande
mentira. A Previdência não tem condições
de arcar com as suas responsabilidades. Há
mesesjá não repassa os recursos da Saúde
e não vem cumprindo os dispositivos cons-
titucionais. Os hospitais estão em situação
de calamidade e o modelo de caixa - em
que o que se recebe não dá para pagar - é
um modelo falido. E nós temos também
quecnarum modelo de capitalização que
garanta a aposentadoria e seja ao mesmo
tempo um instrumento de desenvolvimen-
to pela possibilidade de aplicação de seus
recursos no mercado financeiro.
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RL - E quanto à reforma tributária?
BORNHAUSEN - Achamos que não
basta reformar o sistema. O que precisa
serfeito é um ajuste fiscal. Nós temos que
modificar o problema das vinculações e
definir as competências. Nós temos
multiplicidade de competências atribuí-
das, às vezes, à União, ao Estado e ao
Município. E eu defendo que tudo o que
se puder tirar da União deve ser retirado,
porque tudo o que se faz no Município ou
no Estado é mais barato do que se faz na
União, onde a viagem do dinheiro é uma
coisa terrível.

RL—Algumas propostas definidas nes-
sa área?
BORNHAUSEN - Em linhas gerais, nós
defendemos uma simplificação do siste-
ma tributário. No caso do imposto de
renda, uma alíquota única de, por exem-
plo, 10 por cento, sobre todas as rendas,
a ser descontada na fonte, e o fim puro e
simples da declaração anual do imposto.
No final do ano, o contribuinte faz uma
declaração de patrimônio, a Receita exa-
mina se ele corresponde ao que ele ga-
nhou, e ponto final. É simples e prático.
E quanto à pessoajurídica, a proposta é de
uma simplificação, no sentido de que seja
eliminada a apuração mensal e que sejam
extintos todos os penduricalhos em torno
do imposto de renda, que tanta burocracia
e tanto trabalho têm gerado para todo
mundo.

RL - O senhor foi ministro da Educa-
ção. Algumas proposta na área?
BORNHAUSEN —Defendemos um con-
trole mais rigoroso do ensino de nível
superior. A sociedade não sabe o que
acontece dentro das universidades. Não
se discute a produtividade. Os cursos de
pós-graduação são avaliados regularmen-
te pela Capes, que libera as bolsas de
acordo com a produtividade, e por isso

são melhores. Mas não há avaliação sobre
a graduação. Nós precisamos saber se
determinados cursos só estão sendo man-
tidos para dar serviço a professor. Eu não
sei se alguns cursos precisam ser manti-
dos. Jornalismo, por exemplo, eu acho
com toda a sinceridade que não deve
existir.

RL— O senhor é reconhecidamente con-
tra o ensino gratuito no nível superior.
BORNHAUSEN —Como constituinte eu
apresentei uma emenda pelo fim do ensi-
no gratuito que sequer foi considerada. E
agora nosso partido está defendendo o
fim da gratuidade generalizada. O ensino
gratuito tem que ser para quem não pode
pagar e tem efetivo aproveitamento. Eu
vivi a experiência múltipla de quem foi
governador do Estado, ministro da Fa-
zenda e pai que está formando o quarto
filho de graça na Uriversiiade de Santa
Catarina, numa absoluta injustiça social
com aqueles que estão precisando de
ensino gratuito, que não tem curso notur-
no para freqüentar e são obrigados a
pagar a sua mensalidade.

RL - Estabilidade no serviço público.
BORNHAUSEN - Eu acho que há ne-
cessidade de estabilidade para determi-
nadas carreiras, como a dejuiz, promotor
e fiscal da receita, por exemplo. A estabi-
lidade indiscriminada acoplada ao direito
de greve gera irresponsabilidade. Nós
temos que respeitar o direito adquirido e
criar salvo-condutos contra demissões de
natureza política e ideológica. Não pode-
mos admitirque a vitóriade alguém numa
prefeitura ou no Estado signifique demis-
são indiscriminada.

RL - Como o partido se posiciona nas
questões político-partidárias?
BORNHAUSEN - Uma das surpresas
que tivemos na pesquisa, feita dentro do
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'UMA DASSURPRESAS DENOSSA CONSULTAINTERNA FOI DEFESA DO VOTOFACULTATIVO EDAREELEIÇÃO ACHOQUE QUEM NÃOTEM INTERESSENO QUE OCORRENA SUACOMUNIDADE NÃODEVE VOTAR. EAREELEIÇÃOSERÁ UMJULGAMENTO DOMANDATO

partido, foi a vitória do voto facultativo.
Eu acho que quem não tem interesse no
que ocorre na sua sociedade, na sua comu-
nidade, não precisa votar. Vota quem está
interessado realmente em resolver seus
problemas. Quem vai lá para fazergracinha,
escrever na cédula, que fique em casa. E
assim na maioria dos países. Aprovamos
também internamente q voto distrital. Eu
conheço o Congresso e sei que não vai
passar, mas entendo que  a melhor forma.
Outro ponto importante aprovado pelo
partido é o da reeleição. Eu faço política
desde 1962 num Estado que considero
politizado, onde cansei de ver prefeito
eleger secretário de prefeitura, o secretário
eleger prefeito e voltar a ser prefeito e botar
de novo o secretário.., isto porque não há
reeleição. Nós precisamos acabarcom isso.
Defendemos a reeleição, porque ela será o
julgamento do mandato. Se o governante
formal, não vai-se reeleger. Outraquestão
é  fim do segundo turno.

RL - O senhor não teme que as eleições
ingressem pelo período eleitoral, com
interferências de interesses mais imedia-
tos na votação das mudanças?
BORNHAUSEN —Não, porque planeja-
mos terminar arevisão até o final dejanei-
ro. Nas reuniões interpartidárias, nos se-
minários internos e na pesquisa que fize-
mos, acabamos por adotar o projeto de
regimento do nosso deputado Nelson
Jobim, que é sensato para definir o prazo
e as prioridades da revisão. Ele resolve o
problema do prazo já no art. l, em que
estabelece um prazo final, para que os
trabalhos não ingressem pelo período elei-
toral. O nosso partido defende 31 dejanei-
ro como o prazo máximo para o fim da
revisão, considerando que duas medidas
propostas pelo regimento permitem o
aceleramento de todo o processo.

RL - O senhor acha que o regimento é

capaz de conter manobras regimentais,
como obstruções?
BORNHAUSEN —Esses dois pontos do
regimento enfrentam bem esse problema.
O primeiro ponto é o de preferência da
votação de artigos sem obedecer a ordem
crescente. Estabelecidas as preferências e
as prioridades do que deve ser votado,
daquilo que está realmente precisando de
alterações, vão se proceder as votações. E,
inteligentemente, o segundo dispositivo,
proposto por Nelson Jobim, permite que
cada artigo votado seja promulgado pela
Mesa Revisora, o que evita protelações,
manobras de atraso e ainda garante que
matérias importantes já entrem em vigor,
como a reforma tributária, por exemplo:
uma vez votada epromulgada neste ano,já
pode prevalecera partir de janeiro. Com
esta instrumentação, nós podemos perfei-
tamente chegara 15 de janeiro com todas
as preferências votadas, deixando aquilo
em que não há preferência - ou seja, con-
senso entre a maioria-, para ser votado de
15a31 de janeiro ou, no máximo, 15 de
fevereiro.

RL—A OAB questionou a legalidade do
plebiscito, com a tese de que ele estaria
vinculado ao resultado do plebiscito, e
como foi ratificado o presidencialismo,
não haveria o que mudar.
BORNHAUSEN —AOAB não consultou
ninguém. Eu sou advogado há 31 anos e
não fui consultado. A OAB deveria estar
preocupadaem melhoraro Poderjudiciá-
rio, porque neste país a justiça é muito
falha. A obrigação da OAB é ajudar a
revisão, melhorando o poderjudiciário. E
absolutamente falso o argumento de que a
revisão estaria vinculada ao resultado do
plebiscito. Basta procurar nos anais da
Constituinte, para saber que as emendas
propondo o plebiscito e a revisão tiveram
tratamento totalmente diverso, nascimen-
to e conclusão diferentes. O artigo 2° não
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faz referência ao 3° e  3° não faz qualquer
remissão ao 2°.

RL - O senhor poderia esclarecer?
BORNHAUSEN - O artigo 2° nasceu de
urna emenda do deputado Cunha Bueno
defendendo o plebiscito sobre Monarquia
e República, onde foi encaixada a consul-
ta sobre presidencialismo ou parlamenta-
rismo após a derrota dos parlamentarista.s,
quequeriam incluiresse sistema de gover-
no. E o art. 3° nasceu de uma emenda do
deputado Joaquim Bevilácqua e de uma
Outra, do senador Ronan Tito, inspirada
ambas na Constituição portuguesa que
colocou nas suas disposições permanen-
tes a revisão a cada cinco anos. E havia
ainda o fato de que, não tendo a Constitui-
ção seguido os modelos tradicionais - ou
seja, o envio por parte do Poder Executivo
de um modelo para ser discutido como foi
em 67, ou partido de uma grande comis-
são, como ocorreu em 46—, o deputado
Ulysses Guirnarães considerou com o en-
tão sub relator Nelson Jobim que urna
revisão seria aconselhável. O que fez com
que as emendas fossem fundidas e geras-
sem o artigo Y.

RL - E sobre a oportunidade?

4
RL - O que o senhor gosta na Constitui-
ção?

BORNHAUSEN —Há muitas coisas, mas
me atrevo a dizer que o melhor artigo da
Constituição é o arts. 3° do Ato das Dispo-
siçõesTransitórias, quepreviu arevisãoda
própria Constituição. Eu fui membro da
Assembléia Constituinte e sei que fizemos
umaCarta num momento muito difícil, em
que o país fazia a sua transição democrá-
tica, havia um movimento geral por liber-
dades e ainda estava presente uma divisão
mundial da guerra fria entre o Ocidente e
o Oriente. Muito dos artigos consignados
e muito das idéias estratificadas na Carta
tinham, por isso, como objeto, o Estado
como senhor todo- poderoso e capaz de
resolver todos os problemas da sociedade.
Daí, porque a nossa Constituição ficou
eminentemente estatizante e teve erros
profundos no sentido de querer resolver
todos os problemas, como :;e eles pudes-
sem ser resolvidos em artigos sobre papel.
Atribuiu-se ao Estado deveres muitos
maiores do que as suas receitas. Responsa-
bilidades inatingíveis.
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BORNHAUSEN— Não discuto legalida-
de, mas admito discutir a oportunidade.
Defendi a realização da revisão agora,
porque estamos num final de governo e
nós precisamos entregar o país em condi-
ção de governabil idade. E as alterações
devem ser realizadas antes de ser eleito o
próximo presidente. Porque, se elegermos
um candidato que fizer minoria no Con-
gresso, a revisão será feita para engessara
capacidade administrativa desse candida-
to. E, se ele obtiver maioria, ele fará urna
Constituição esmagadoramente contrária
aos que lhe opuserem. A oportunidade é a
oportunidade da neutralidade e é este o
momento exato de se fazer a revisão.
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RL - Podemos entender que a grande
contribuição do seu partido na revisão
será a de diminuir o Estado?

BORNHAUSEN - Entendo que vamos
ter um papel importante nessa revisão cons-
titucional dediversas formas. Nós fizemos
essa pesquisa interna e vamos fechar ques-
tão em tomo dos temas aprovados interna-
mente. Porque estamos conscientes de que
partido político tem que ter a coragem de
colocar-se em posições que em determina-
dos momentos pode não ser conveniente
defender, pois talvez possam gerar impo-
pularidade. Esta é a função do homem
público.


