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SINAIS PARTICULARES

A reforma tributá-
ria “fatiada”, ou
em etapas, que ge-
rou expectativas
otimistas, dará lu-
gar, segundo a im-

prensa, com base em fontes ofi-
ciais, à reforma da “bomba-reló-
gio”, a que fará “explodir” a Pre-
vidência Social, patrimônio dos
trabalhadores e que tem sido,
em nosso país, graças à contri-
buição dos empregadores, um
instrumento indispensável à
paz social. Numa inaceitável de-
monstração de descoordena-
ção entre setores da administra-
ção e inobstante as diretrizes
presidenciais no sentido da in-
tegração governamental, o Mi-
nistério da Fazenda, ao arrepio
da área da Previdência, teria
acolhido proposta para elimi-
nar a contribuição previdenciá-
ria patronal, constitucional-
mente obrigatória desde a Car-
ta de 1934, e substituir a respec-
tiva receita por mais um impos-
to incidente sobre o faturamen-
to das empresas.

A proposta, todavia, é, finan-
ceira e tecnicamente, insusten-
tável e provocará um desneces-
sário desgaste político para o go-
verno. No que tange ao ângulo
financeiro, a reforma manterá a
mesma carga tributária sobre
as empresas, pois o imposto
com base no faturamento terá
de proporcionar receita idênti-
ca à que deriva das contribui-
ções previdenciárias patronais,
estimada, no corrente ano, em
cerca de R$ 240 bilhões. Como
bem acentuou editorial do jor-
nal O Estado de S. Paulo de 2/6
(Desoneração e reforma, A3), “se-
rá inútil, do ponto de vista da
eficiência econômica, trocar a
contribuição sobre a folha por
um tributo de outro tipo”.

Sob o aspecto técnico, a pro-
posta é realmente, uma “bom-
ba-relógio”, que “implodirá” o
sistema previdenciário brasilei-
ro, estruturado pela Constitui-
ção de 1988, a qual, sensível à
natureza do seguro social, pres-
creveu, no seu artigo 165, pará-
grafo 5.º, a separação entre o or-
çamento fiscal e o orçamento
da seguridade social, este
“abrangendo todas as entida-
des e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indire-
ta, bem como os fundos e funda-
ções instituídos e mantidos pe-
lo poder público”. Ao orçamen-
to fiscal devem afluir as receitas
provenientes de impostos e ta-
xas e as receitas patrimoniais e
de capital, para custear as despe-
sas com a ação dos três Poderes
da União, notadamente as de
custeio e de investimentos. Ao
orçamento da seguridade so-
cial devem afluir as receitas

oriundas das contribuições pre-
videnciárias dos empregados e
dos empregadores e as contri-
buições sociais pagas pelas em-
presas, com base no faturamen-
to (Cofins) e no lucro (CSLL),
para custear todas as ações nas
áreas da Previdência, da Assis-
tência Social e da Saúde.

“Com o objetivo de assegurar
recursos para o pagamento dos
benefícios concedidos pelo regi-
me geral da previdência social,
em adição aos recursos de sua
arrecadação”, o artigo 250 da
Constituição autoriza a União a
“constituir fundo integrado
por bens, direitos e ativos de
qualquer natureza, mediante
lei que disporá sobre a natureza
e administração desse fundo”.

Uma vez implementado esse
fundo, pelo menos em relação
aos trabalhadores da área urba-
na, as respectivas receitas e des-

pesas previdenciárias deixarão
de figurar no Orçamento da
União, à semelhança do que
ocorre com o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço
(FGTS), cujos balanços são ela-
borados pela Caixa Econômica
Federal, que o administra, e não
integram a receita, nem a despe-
sa, da União. O fundo previden-
ciário seria gerido, em conjun-
to, por trabalhadores, emprega-
dores e governo, operaria por
intermédio de uma entidade
bancária oficial, aplicaria, no
mercado financeiro, as suas dis-
ponibilidades de caixa e seria in-
tegrado, ainda, por bens que lhe
sejam transferidos pela União,
como, por ser de justiça, imó-
veis pertencentes ao INSS,
construídos com as receitas das
contribuições previdenciárias.

Nos dias atuais, a implemen-
tação desse fundo mais se justi-
fica, dada a feliz circunstância
de que, há alguns meses, a previ-
dência dos trabalhadores urba-
nos vem apresentando sucessi-
vos superávits. Já a previdência
dos produtores e trabalhadores
rurais continua extremamente
deficitária – a receita cobre ape-
nas cerca de 10% da despesa – e
terá de ser financiada, sob pena
de causar intranquilidade na
área rural, pelas dotações da as-
sistência social, com o produto
da receita da Contribuição So-
cial para o Financiamento de Se-
guridade Social (Cofins) – deno-
minação autoexplicativa – e da
Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL). Vale notar
que a Carta de 1988 incluiu na
Previdência Social cerca de 6
milhões de trabalhadores e pro-
dutores rurais que nunca reco-
lheram nenhuma contribuição
previdenciária. E, agora, anun-

cia-se a inclusão, nesse modelo,
dos indígenas brasileiros, com
aposentadoria no valor de um
salário mínimo.

Por conseguinte, a proposta
da “bomba-relógio”, a par de ig-
norar a estrutura da Previdên-
cia Social brasileira, resultará,
sem dúvida, na “implosão” do
sistema, intranquilizando mi-
lhões de segurados ativos, inati-
vos e pensionistas, e também
constituirá um desserviço ao
próprio governo.

Por outro lado, foi noticiado
que o governo está elaborando
projeto de lei para enquadrar
nas normas da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal relativas à trans-
parência a contabilidade das re-
núncias a receitas previdenciá-
rias. Assim, seriam adequada-
mente imputados aos orçamen-
tos dos Ministérios competen-
tes os valores das renúncias re-
ferentes a entidades filantrópi-
cas, empresas exportadoras, pe-
quenas e microempresas, clu-
bes de futebol, etc., num total,
neste exercício, de mais de R$
20 bilhões. E seriam separadas,
como se impõe, as contas da pre-
vidência urbana e da previdên-
cia rural, o que possibilitará aná-
lises mais corretas do nosso sis-
tema previdenciário, sem as ina-
dequadas comparações com o
produto interno bruto (PIB) de
receitas reduzidas por renún-
cias e despesas oneradas por as-
sistencialismo social.
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O cidadão brasi-
leiro já não fica
tão indiferente
quando desco-
brequeumpolí-
tico – ou um

agente público, um burocrata
estatal, devidamente apadri-
nhado por um político – andou
surrupiando seu dinheiro. Ele
se aborrece, ao menos um pou-
co. A opinião pública protesta e
a imprensa, cada vez mais, noti-
cia. Os organismos oficiais en-
carregados de investigar e jul-
gar atos de corrupção põem-se
a trabalhar – embora, admita-
mos, em matéria de malversa-
ção do erário a impunidade ain-
da seja uma sólida instituição
nacional. De todo modo, nesse
quesito, o Brasil caminha. A vi-
da dos ladrões dos cofres públi-
cos ainda é farta, compensado-
ra, mas não é tão fácil como já
foi. Alguma reação existe.

Agora, quando o assunto é in-
formação pública, a atitude é to-
talmente outra. Se um gover-
nante conta mentira, pouca
gente se incomoda. Se a asses-
soria de imprensa de um Minis-
tério dificulta o trabalho dos re-
pórteres, acusando-os de “tra-
balhar para a oposição” – um
bordão que nos acompanha
desde o Império, mas se agra-
vou a partir do século 20 –, na-
da a fazer. Os repórteres resig-
nam-se e tentam outro cami-
nho – ainda bem que não desis-

tem. Se órgãos de Estado escon-
dem dados essenciais para os di-
reitos do cidadão, ora, o nosso
senso comum dá de ombros.

Em síntese, o estado atual da
nossa cultura política apresenta
estas duas inclinações bem níti-
das. A primeira é o empenho me-
diano,apenasmediano, em redu-
zir a dose, ao menos a dose, de
desvio de dinheiro público. A se-
gunda é a complacência integral
de toda gente com a autoridade
públicaque, para preservar a pró-
pria imagem, sonega informa-
ções de interessepúblico. Aceita-
mos, assim, que a informação
sob guarda da autoridadeseja ad-
ministrada segundo lógicas par-
tidárias. Na nossa prática, ela
não é um direito do cidadão, mas
uma ferramenta do proselitis-
mo governista.

O leitor talvez se pergunte:
mas com base em que pesquisa

empírica se pode fazer uma afir-
mação assim tão categórica? A
resposta é simples: não há neces-
sidade de nenhuma enquete,
nem de exaustivas análises de
opinião. Bastam os sintomas que
aí estão. Vejamos o caso da vez: o
do Ministério dos Transportes e
doDepartamentoNacionaldeIn-
fraestrutura de Transporte
(Dnit), essas duas entidades do
Poder Executivo que foram atro-
peladaspor um cortejode jaman-
tas,todasbuzinando,todascarre-
gadas de denúncias de irregulari-
dades. Quase duas dezenas de
servidores de alto escalão, a co-
meçar pelo próprio ex-ministro,
foram afastados. Neste momen-
to,asduas entidades, além de ou-
tras, como a Valec, se encontram
oficialmente sob investigação.
Estão obrigadas a esclarecer ca-
sos suspeitos. A prestar contas.

Mas não prestam. Fingem que
não é com elas. Ao menos em
seus canais de comunicação
com o cidadão – os seus respecti-
vos sites na internet – não tocam
no assunto. O sintomático é que
ninguém reclama. Fica por isso
mesmo.

É positivo que a sociedade exi-
ja punição de corruptos – mas é
negativo que todos nos confor-
memos tão facilmente com a sis-
temática sonegação de informa-
ções dos órgãos públicos que se
encontram sob investigação. O
leitor que não se apresse a dar de
ombros, ele também, dizendo
queo sitedoDnitnãotemnenhu-
ma importância. Tem, sim. Ou
deveria ter. Aquilo é a face públi-
ca de uma instituição pública,
que tem o dever legal de infor-
mar o cidadão sobre suas ativida-
des. Mais que isso, precisa mos-
trar respeito pelo direito à infor-
mação da sociedade. Do modo

como se apresentavam até on-
tem, tanto o site do Ministério
dos Transportes como o do Dnit
erama expressão domais acinto-
so descaso com o direito à infor-
mação dos brasileiros. Não tra-
zem uma única linha sobre os
processosque realmenteinteres-
sam ao público. Em vez disso,
funcionam como agências de
propaganda e de promoção.

Na primeira página do site do
Dnit – aquela que chamam de ho-
me – brilha a manchete relevan-
tíssima anunciando que o minis-
tro“vistoriarodoviasafetadaspe-
las chuvas na Paraíba”. Espera-se
que vistorie outros assuntos,
mas sobre esses outros, nada. No
mesmosite,aparecemcomointe-
grantes da “Diretoria Colegiada”
nomescomo os de Pagot,Sadok e
Caron, que, de fato e de direito,
estão fora. A “Auditoria Interna”
é um endereço para o qual o cida-
dão é convidado a enviar um
e-mail.Elepodeconfiar.Na“Car-
ta de Serviços ao Cidadão” pode-
mos ler que “a democracia exige
cadavez mais atransparência das
ações institucionais”. Ah, bom.

No site do Ministério dos
Transportes parece não ter sido
viável fingir tão complemente
que nada acontece. Na home o ci-
dadão encontra uma estranha se-
quência de “notas à imprensa”.
Elas vêm enfileiradas, uma de-
poisdaoutra,cadaumainforman-
do sobre a demissão de cada um.
Não são notas à sociedade, mas à
imprensa, como se apenas à im-
prensa interessassem o êxodo
em curso e os motivos que o pro-
vocaram. E não informam nada.
Veja-se esta, por exemplo, do dia
15: “O ministro dos Transportes,
PauloSérgioPassos,decidiuafas-
tar temporariamente o diretor
executivo do Departamento Na-
cionaldeInfraestruturadeTrans-
porte (Dnit),José Henrique Coe-
lho Sadok de Sá, que estava res-
pondendo pela Diretoria Geral
doórgão.Aomesmotempo,cons-
tituiu Comissão de Processo Ad-
ministrativoDisciplinarparaapu-
ração dos fatos noticiados pelo
jornalEstadodeSãoPaulo,naedi-
ção do dia 15 de julho de 2011”.

Ora, mas que fatos são esses?
O cidadão que procure a edição
do Estadão. O Ministério não
conta. Não adianta procurar. O
Dnit e o Ministério não têm nada
a dizer à sociedade. E nisso se en-
contramemsintoniacomacultu-
ra política média da administra-
çãopúblicano Brasil.Segundoes-
sa cultura, a opinião pública não
é uma instância capaz de julgar.
Ela é massa de manobra.

Isso não dá certo. Uma socie-
dade que quer exigir punição dos
corruptossem exigirtransparên-
cia – mas transparência de verda-
de, transparência ativa – acaba
ficando sem as duas coisas.
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O desvio (de informações)
no site do Dnit
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A reforma
da ‘bomba-relógio’

ECONOMIA
Mais ação e menos papo

À medida que o tempo passa e a
mídia vai perdendo o interesse
no caso do Ministério dos Trans-
portes, quem volta à cena é o mi-
nistro da Fazenda, prometendo
simplesmente o impossível: o
controle do câmbio. Quanto mais
promete medidas para conter a
queda do dólar e a consequente
valorização do real, mais o dólar
cai e o real se valoriza. Ameaças
de nada valem e palavras ao ven-
to, muito menos. O que é preciso
é ação e decisão, e isso não se vê.
JOSÉ PIACSEK NETO
bubapiacsek@yahoo.com.br
Avanhandava

Perda de tempo

As medidas de Mantega de pouco
ou nada adiantarão para conter a
valorização do real, pois a razão

principal, e que vai permanecer, é
a elevadíssima taxa de juros prati-
cada pelo governo. O mundo in-
teiro manda dinheiro para cá em
busca desse lucro fácil, ninguém
é bobo. Para baixar os juros não
há outra saída senão reduzir os
gastos públicos – por exemplo,
acabando com esses Ministérios
e secretarias inúteis, simples cabi-
des de empregos da base aliada.
SERGIO LOPES
blackfeet@uol.com.br
São Paulo

Péssimo aprendiz

O sr. Guido Mantega, em cada
derrapada que dá, demonstra ser
um péssimo aprendiz de feiticei-
ro. É só analisar a história do câm-
bio na era PT. Ataca os sintomas,
mas nunca a verdadeira causa.
Nosso gerente do Cassino Circo
Brasil deveria estar rezando em
casa há muito tempo. Suas atitu-
des e seus discursos são próprios

de uma republiqueta de bananas!
ROBERTO STAVALE
bobstal@dglnet.com.br
São Paulo

IMPORTAÇÃO DA CHINA
Muy amigos

Quem diria, nossos vizinhos e só-
cios do Mercosul acobertando a
entrada de produtos chineses no
Brasil, que passam como fabrica-
dos no Uruguai, Paraguai e Argen-
tina, mediante certificado de ori-
gem falsificado pelos próprios chi-
neses (23/7, A3). Assim burlam a
sobretaxa imposta pelo governo
brasileiro aos produtos made in
China e as restrições e regras do
comércio internacional, ao mes-
mo tempo que se beneficiam das
vantagens inerentes ao Mercosul,
como a livre circulação de bens e
produtos nos países-membros.
Nossa indústria, há muito amea-
çada, encontra-se em queda de
produção, onerada por pesadas ta-

xas, câmbio baixo e importações
mais baratas. A Fiesp, que há mui-
to tempo deveria liderar sérios
protestos e se unir às suas congê-
neres nacionais, perde-se em jan-
tares e discursos utópicos, “nun-
ca antes ouvidos neste país”. De
positivo citemos a manifestação
recente dos sindicalistas, preocu-
pados com a inevitável perda de
empregos e de tecnologia ante as
perspectivas negativas: a cada
três automóveis, só um será feito
no Brasil. Sem falarmos na indús-
tria de tecidos, cobertores, calça-
dos, etc., tradição brasileira de
mais de um século que se perdeu.
M. CECÍLIA NACLÉRIO HOMEM
mcecilia@usp.br
São Paulo

Barreira driblada

Cada vez que o Brasil pensa ser es-
perto, sobretaxando produtos chi-
neses, os importadores encon-
tram uma saída bem mais barata

para continuarem seus empreen-
dimentos. O que deve ser feito,
que é reduzir nossa carga tributá-
ria a níveis decentes, acabar com
a roubalheira em todos os setores
e usar nosso dinheiro com decên-
cia... Não, isso não interessa.
IRENE SANDKE
irene@frettes.com.br
Curitiba

Produtos ruins e perigosos

Gostaria de fazer um adendo ao
editorial de 23/7 e à reportagem
de Iuri Dantas publicada em 20/7
sobre as importações da China
por meio de triangulação. O edito-
rial menciona a denúncia de fabri-
cantes nacionais sobre a entrada
de produtos como cobertores, ar-
mações de óculos e sapatos da
China. Sou engenheiro, tenho cer-
ca de 20 anos de experiência no
mercado de fixação, incluindo o
de anéis de segurança. Pois bem,
além desses itens mencionados,

está havendo uma importação de-
senfreada e inconsequente, por
parte dos distribuidores, de peças
de fixação chinesas de segunda li-
nha, de baixíssima qualidade. Os
consumidores erroneamente cos-
tumam ter a impressão de que es-
sas importações são benéficas pa-
ra eles, uma vez que podem adqui-
rir produtos a custo mais baixo, o
que aumentaria o seu poder de
compra. Porém há um detalhe
que não é conhecido publicamen-
te: na China existem os fabrican-
tes de produtos de primeira e os
de segunda linha, estes de qualida-
de comprovadamente ruim. Só
que os de primeira linha, quando
importados, ao se somarem os
custos de impostos, taxas de im-
portação e fretes, acabam chegan-
do ao mercado brasileiro com cus-
to semelhante ao dos fabricados
aqui, no Brasil, e de qualidade
equivalente. Por causa disso os
distribuidores nacionais, para po-
derem aumentar os seus lucros,
inconsequentemente trazem es-
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Pagot, o consultor

LOREDANO

A sociedade que exige
punição de corruptos
sem exigir transparência
fica sem as duas coisas

A par de ignorar a nossa
estrutura previdenciária,
ela, sem dúvida, resultará
na ‘implosão’ do sistema
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