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Quem mudou
no Brasil?
Os esquerdistas foram
combatidos pelo que eram. Hoje
dizem que o Exército mudou

E

squerdistas, por vezes militantes da insurreição armada de 1967 a 1974, costumam
dizerqueo Exércitodehoje,com oqualconvivem bem, não é mais o de ontem. Teria mudado e com ele podem dialogar quase com coincidência de pensamento. Enganam-se.
Crente de que aanistia deve ser esquecimento
do passado fratricida, o Exército chegou a
condecorar José Genoino, com a medalha do
Pacificador, dadacom parcimôniae inspirada
no Duque da Caxias que de fato pacificou, ao
vencer as insurgências regionais, no 2º Império, sem humilhar os vencidos.
O paradoxo reside em merecer condecoração
de pacificador quem fora preso participando
da guerrilha do PCdoB no Araguaia. Mas ele já
não era ideologicamente o insurreto do passado. Em mais de uma entrevista e no seu livro
Repensando o Socialismo, Genoino repudia
claramente o marxismo dogmático e postula
a revisão dos dogmas optando por socialismo
democrático.Não, écerto,iguala FrançoisFuret, que escreveu O passado de uma ilusão.
Massua crençapassada foiumailusão quesacrificou tantos jovens como ele.
Sua facção no PT é anti-revolucionária. Trocou Marx e Lenin pela esquerda professada
por Norberto Bobbio, não comunista.
Fernando Henrique Cardoso, de professor
marxista a catequizar alunos na USP, aderiu a
Max Weber. Justificou-se: “O mundo mudou”.
Stédile, em 1997, recusava o “etapismo”, a etapa da conquista pacífica do socialismo, em
aliança com a “burguesia progressista”. As revoluções, que elogiava como paradigmas,
“eram a revolução russa e a revolução chinesa”. Duvido que, conferencista convidado pelo comandante da Escola Superior de Guerra,
tenha dito o mesmo, agora, exceto que fez
uma universidade para formar invasores de
terra alheia.
Em 2000, o Partido Comunista Cubano organizou, em São Paulo, um encontro dos partidos comunistas da América Central e do Sul,
inclusive as Farc — guerrilha comunista colombiana. Lula fez parte desse “Foro de São
Paulo”,cujo lemaera “fazerdar certoo quenão
deu na Europa do Leste”. Claramente, tratava-se de reeditar o marxismo-leninismo supostamente aperfeiçoado. Ele venerava Fidel
Castro e o visitava freqüentemente. Hoje, seu
avião sobrevoa Cuba mas não aterrissa lá.
Jacob Gorender, intelectual marxista coerente com seu ideal revolucionário, rompeu com
Prestes, que foi contra a luta armada, e fundou
o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, enfrentou o Exército de ontem, cuja missão foi exercer a contra-insurreição. Lutou e
foi preso. Analisando o colapso do socialismo
real em 1991, escreveu Marxismo sem Utopia,
em que considera o bolchevismo leninista
“inapelavelmente condenado pela história e
seria vão repeti-lo”.
Todos foram combatidos pelo que eram. Hoje,
mudados, dizem que o Exército é que mudou.
Nenhuma facção guerrilheira lutou pela liberdade, confessa-o dignamente Daniel Aarão
Reis emlivro eentrevista: “Nóslutávamos pela
ditadura do proletariado”.
Quem parece desejar repetir o leninismo
“condenado pela história”, é o coronel e Presidente Hugo Chávez. Mandou seu povo ler
Marx e Engels, que ele certamente não leu.
Lenin, nos preâmbulos da revolução de 1917,
bradou: “Todo poder aos sovietes”.
Chavez parodia: “Todo poder às comunidades”, que ele criou. Jacta-se de estar fazendo a
revolução bolivariana, masBolívar, que admirava Napoleão, quando este se fez coroar imperador, desprezou-o.
Chávez, ao contrário, é aprendiz de ditador,
como exemplo dos ditadores sucessores de
Bolívar: os generais Antônio Gusmán Blanco,
por 18 anos e Juan Gómez, por 26. Arma e
adestra suas Forças Armadas, o que sugere ir
além do que fez Fidel.
Se, por infelicidade, os ventos de Caracas chegarem ao Brasil, o Exército de hoje repetirá o
de ontem. Instituição permanente que é, fiel
aosprincípiosqueforjam ocaráterdeseusintegrantes, generosos para tratar civilizadamente como irmãos os que ontem a combatiam mas hoje mudaram de convicção. Não
importa que eles pensem que foi o Exército
que mudou.
Jarbas Passarinho coronel R/1 do Exército; foi senador da
República, governador do Pará, e serviu como ministro do
Trabalho, da Educação, da Previdência Social e da Justiça

O abalo que vem da China
A QU E D A I N E S PE R A D A DA P R I N C I PA L BOLSA
de valores da China, na sessão de ontem, colocou em alerta mercados emtodo o mundo. Foi
um abalo que se estendeu muito além dos
mercados de ações em todo o mundo, abrangendo praticamente todos os outros segmentos, comocommodities ebônus. Pelotamanho
e pela importância da China, a reação é compreensível e esperada. No entanto, em momentos como esse deve prevalecer a calma,
embora nem sempre seja possível, tendo em
vista o nervosismo e a volatilidade inerentes
aos mercados financeiros.
Até o fechamento da Bolsa de Xangai, em
que ocorreu a queda superior a 8% ontem, as
informações são de que o mercado caiu “no vazio” — ou seja, o recuo aconteceu sem um fato
concreto que o justificasse. Circularam comentáriosdequeo governochinêsestariadisposto atomar medidas para contera especulaçãoque, naavaliaçãodessas autoridades,seria
a principal responsável pelo longo período de
alta do mercado de ações (a elevação foi de
130% no ano passado).
Outrorumor erade quea Chinadesvalorizaria sua moeda (o iuane), cedendo às diferentes

pressões de vários países.Mas até o fechamento da bolsa não havia confirmação desses comentários. Não existiam, portanto, fatos concretos que justificassem a baixa.
É verdade que osmercados financeiros funcionam em grande parte dessa maneira: têm
altasebaixasaosabor deboatosquenemsempre se confirmam. Entretanto, é preciso levar
emconta essacaracterística paraevitar opânico, queleva a perdas desnecessárias.O investidorbrasileiro nomercado deações, porexemplo, só teráperdas se entrar no“efeito manada”,
ou seja, se entrar na correria para vender seus
papéis temendo uma baixa ainda mais acentuada. Nesses momentos é preciso esperar até
que os mercados se assentem e apontem uma
tendência. Não é fácil agir assim, mas essa é a
maneira de evitar perdas que serão difíceis de
recuperar.
Essa postura não pode ser confundida com
passividade. Uma queda da dimensão da
ocorrida na China sempre requer cuidados,
ainda mais em um mercado do porte do chinês. Mas é preciso ficar atento e agir com prudência.Essa éaúnicamaneira desairganhando em uma situação como essa.
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Super Receita e transparência
A unificação do fisco federal precisa induzir um debate
público e transparente sobre a administração tributária

A

aprovação do projeto da Super Receita,
depoisdequase doisanosdasua remessaaoCongresso Nacional na forma original de uma medida
provisória (MP 258/2005), traz consigo grandes
expectativas e grandes preocupações para o Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal.
Espera-se que a transparência, a participação da
sociedade no controle dos espaços públicos e um
Estado eficiente e eficaz sejam os princípios norteadoresdessa “super”estrutura, quepassaa sero
órgão mais poderoso do Executivo, chamada de
Receita Federal do Brasil.
No quesito transparência a administração tributária sempre se abrigou no manto do sigilo fiscal e
na complexidade normativa para manter-se fora
do foco do controle social. Isso porque o conceito
tradicional de transparência se refere exclusivamente aos gastos do setor público, sem uma visão
holística que integre a gestão financeira e a gestão
estratégica dos organismos estatais, para que se
apresente à avaliação do cidadão (que, em princípio, seria o seu foco).
Ao concentrar praticamente toda a arrecadação
federal em um único órgão, o contribuinte perceberá, mais claramente, o total de recursos que colocaàdisposiçãodoEstado. Paraterumaidéia,estima-se que a Receita Federal do Brasil arrecade
para os cofres públicos cerca de R$ 520 bilhões no
ano de 2007.
Por isso, o Sindireceita defende a necessidade de
criação de um instrumento como o Código de Relacionamento Fisco-Contribuinte, deixando
mais claros os direitos e as obrigações para com a
fazenda pública. É por esse instrumento que os
contribuintes poderão se defender da espada de
Dâmocles que se apresenta sempre que têm alguma querela a ser resolvida com o fisco. Também
seria um instrumento que levaria o fisco federal a
buscar maior eficiência, dando mais celeridade a
solicitações feitas pelo contribuinte.
No quesito participação popular, o único instrumento público que a sociedade dispõe se dá na
forma de prerrogativa constitucional do Senado
Federal. O artigo 52 da Constituição Federal, no
seu inciso XV, atribui ao Senado Federal a competência para “avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das
administrações tributárias da União, dos Estados
e do Distrito Federal e dos Municípios”.
A utilização desse instrumento poderia abrir espaço para que os contribuintes pudessem manifestarassuascríticas esugestões,tantoaosistema
tributário quanto a sua forma de administração.

Não temos conhecimento da utilização desse instrumento até hoje.
No quesito eficiência e eficácia os fatos falam por
si. Se tomarmos como referência a arrecadação de
tributos, podemos dizer que é impressionante.
Mas se tomarmos como referência a percepção da
população e dos contribuintes, a coisa muda de figura. A excessiva burocracia só perdoa a quem se
submete à força do fisco.
Qualquer litígio com o fisco só não é pior do que o
que enfrentará no judiciário, se o contribuinte a
ele recorrer depois de perdida a questão no âmbito administrativo.
O cipoal da legislação tributária engessa e desencoraja investimento no setor econômico. A compensação detributos federais éuma bomba-relógioreconhecidamente inadministrável,colocando em risco créditos tributários fundamentais,
hoje em montante superior a R$ 100 bilhões. A restituição do imposto de renda é uma novela kafcaniana para o contribuinte honesto e uma porta
aberta para os estelionatários.
A invasão dos produtos piratas destrói, como um
câncer, o tecido econômico e social, jogando na
dupla marginalidade os trabalhadores informais.
Para a categoria dos Técnicos
«AO CONCENTRAR
da Receita Federal representa
ARRECADAÇÃO
também a oportunidade de
FEDERAL, O
ver reconhecida sua imporCONTRIBUINTE
tância para o órgão. Dois insPERCEBERÁ
MELHOR O TOTAL trumentos com esta finalidade foram inseridos pelo no
DE RECURSOS
Projeto de Lei da Super-ReceiQUE COLOCA À
ta: pela primeira vez tem-se,
DISPOSIÇÃO DO
em Lei, algumas das atribuiESTADO»
ções desempenhadas pelos
servidores e o nome do cargo, que sofreu alteração
importante, modificando-se para Analista-Tributário da Receita Federal, resgatando um pouco
da origem do cargo e vinculando-o claramente,
pela nomenclatura, ao órgão no qual prestam os
serviços.
O que se espera é que a expectativa que foi criada
pelogoverno coma unificaçãodofisco federalseja capaz de induzir o debate público e transparente sobre a administração tributáriae o sistema tributário brasileiro.
Tanto o arcabouço jurídico como a estruturação
da sua administração tem que ser desnudado e
debatido pelasociedade para quepossamos fazer
uma “concertação” ou um novo “pacto” entre a
sociedade e o Estado. Para o bem de todos.
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«Os efeitos no mercado financeiro
internacional com a queda da Bolsa de
Valores da China são oscilações normais.
Não vejo problema de longa duração»

«O comportamento dos mercados pode ser
um aviso de que nós não podemos basear
a política econômica em dados de euforia
momentânea. Nós temos que fazer uma
política que seja sustentável a médio
prazo»
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