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A hora de voltar Luis Carlos ' 

a Federação 

A
Assembléia Nacional 

. 

Constituinte tem agora 
a oportunidade de to
mar uma decisão de 

, , instaurar no País, por 
. , meio da Constituição, 

um .verdadeiro regime federati
vo, com normas que efetivamente 
permitam 'o funcionamento da 

\ Federação, tal como ela é corre-' 
tamentedefiriida: uma descentra
lização do governo e uma partici
pação maior de ,cada um dos Es
tados na solução dos problemas 
nacionais. 

Dentro desse mesmo princípio, 
que se ~ê nos Estados uma impor
tância maior li celula menor, que, 
é o município, muito mais apto a, 
com eficiêncía, tratar os proble
mas de saúde, de educação, de sa
neamento básico. Por melhor in
tencionado que esteja o Governo 
Federal, escapam-lhe condições 
para encarar tais problemas de 
maneira adequada . 
. 'para isso, será neçessário que a 
Constituíção defiha a reforma tri
butâria!, conferindo aos mu
nicípios e aos Estados uma a'rre
cadação mais adequada ao desen
volvimento de uma tarefa ,tam- , 
bém·maior do que aquela qqe é 
hojeçtimprida. " '.' ! 

T~ípl:>~m. devem ser ampliad,as 
as'áreâs' em que o Estado tem t> 
direltô, de~ legislar. A excesSiva, 
Cétitralizàção federal leva à teU\!
ral<te~leisque tratam comoigl;1~ts 
reg~ões desiguais. ""'" 

HOje i,há uma série enorme de 
, leis que talvez sejam úteis em Es-
tadosdo Nordeste mas segura
mente não têm sentido em outros 
Estados. E a recíproca também' é 
verdadeira, com muitos ítens da 
legislação de interesse específiCO 
de Estados ma'is desenvolvidos, 
em prejuízo dos menos desenvol
vidos. 

Para se respeitarem as Condi
ções peculiares de cada região é 
pr~dsb~que se tenha uma legisla

, ção espedfIta para essa região. E 
Aíº~y'~w"melhorque os legislado
j~s '~~l~(íuats para fazê~lo: ,eles 
'éophecem a situação ecoÍlômica. 
soc·ia}" e 'política de seu Estado 
muito melhor do que os legislado
res federais. . 

i 1INICIATIV A píuv ADA ~,Está 
amplamente demonstrado, com 
raríssimas exceções ou mesmo 
sem exceção nenhuma, que o Es
tado, quando comparado à inicia
tiva privada, é ineficiente. 
, A Constituição deve estabelecer 
uma· preférência absoluta, pela 
jnic~ativa privada no setor produ
tiv\>. Só é cabível a presença(, do 
Estado 'quando impossível,'P9r 

. fâltâ'~e:., r~Sp'~ldo ecor<)miSW ~o 
setor '{JtiVado deSenvolver -deter-

.. i . 

.. minados projetos. Esse éum 

. princIpIO amplamente divulgado 
-mas pouquíssimo seguido. A 
Constituição poderia determinar 

_ qileessa intervenção estatal só 
',seria realizada depois de lima 
ampla consulta à Íniéiativa priva
da, dentro de normas a serem de
finidas pela lei ordinária .. 

Nem mesmo com a alegação de 
segurança nacional se deve a'Cas
tar a iniciativa privada de uma 
atividade econômica. Para os se
tores' considerados de segurança 
nacional pode-se estabelecer uma 
legislação especifica que estabe-' 
'leça eventuais intervenções do 
governo para garantir a defes,a do 
cidadão brasileiro. Na produção 
voltada para a segurança, a fun
ção do Estado será de fiscaliZa
ção e jamais de agente produtivo. 
: DEFICIT PUBLICO - Sabe
mos que à má gerênCia dos recur
sos públiCOS tem levado o País a 
uma permanentesituação de defi
cit nas contas . públicas, causa 
permanente de infla.ção. 

A Constituição federal deveria 
prever um limite máximo de defi~ 
cit público, que não pOderia ja
mais passar de um pequeno per
centual do Produto Interno Bruto, 
.al~o como 1 por cento do PIB; Ul-

, . trapassado esse limite, ficária o 
~presidente da República sujeito, 
de imediato, ao ':impeac·hment",. 
'>C'M'ÚVÍ'INACWNÀRS: ..::..c:k~va 

Delben Leite 

Constituição poderia estabelecer 
também normas de tratamento 
da empresa multinacional, a ser 
melhor definida pela legiSlação 
ordinária, estabelecendo também 

. regras claras e duradoras quanto 
à sua forma de funçionamento: 

O objetivo primeiro de tal medi
da é, o de evitar uma ação preda
tória contra as empresas nacio

. nais, normalmente mais fracas 
que as multinacionais .. A força 
econômica da empresa estrangei
ra é muito grande e muitas vezes 
se presta ao estabelecimento de 
concorrência desleal. O capital 
nacional não consegue enfrentá
la, e são conhecidos os casos de 
empresas que acabaram margi
nalizadas na economia.' 
,Tal legislação específica tem 

também um segundO e ímportan
te objetivo: definido o papel da 
multinacional na economía brasi
leira, principalmente com rela
ção ao aporte de tecnologia de 
ponta e de capital que o País pre
cisa para seu desenvolvimento, 
devem-se tomar decisões claras e 
duradouras para que os detento
res desse capital de risco saibam 
exatamente quaiS as regras do jo
go a respeitar em sua atuação 
dentro do País. Em contraparti
da, será preciSO que sej~m ~espei-. 
lados os seus direitos màntendo- . 

, se as promessas feitas quando da 
:atraçãó 'das em{Jresas ~multina-

cionais para o nosso pais. 
Será preciso também estabele

cer regras que definam clara
mente o exercício do monopólio e 
o abuso do poder éconômico, para 
que eles sejam evitados a todo 
custo. 

RELAÇOES DE TRABALHO
Em primeiro lugar, a Constitui
ção deveria. abordar a limitação 
da ,,participação do governo nas 
~íações capital-trabalho, permi-

"tindo que as duas partes discutam 
suas condições, se entendam, de 
sorte a buscar o melhor caminho' 
nesse relacionamento. 

Em segundo lugar, e como com
plementação da primeira parte, 
haveria desvinculação total, do 
Ministério do Trabalho, das enti
dades representantivas de classe, 
no caso, sindicatos e federações 
tanto patronais quanto de traba
lhadores. Inclusie acabando com 
o imposto sindical, de sorte que 
prevaleçam aquelas entidades 
realmente representativas, res
ponsáveis, e que desempenham 
sua missão a contento de seus re
presentados. 

Essa é a única forma de fazer 
com que se tenha a representação 
autêntica das categorias econô
micas. 

DIREITOS TRABALHISTAS -
Outro ponto bastante importante 
é o estabelecimento de uma rela
ção trabalhista que confira direi
tos e deveres iguais, a todos os 
brasileiros, de forma que os que 
trabálham no setor público e na 
empresa privada sejam tratados 
de forma idêntica,sem qualquer 
tipo de diferenciação. , 

Veja-se o que acontece com o 
direito à aposentadoria: por que 
um deputado tem aposentadoria 
integral a partir de um limitado 
número de anos, e o trabalhador 
necessita de 35 anos para uma 
aposentadoria que normalmente 
é muito inferior aos ganhOS que 
auferia na ativa? Por que o traba
lhador do serviço-público tem 
uma licença,prêr~lÍo, qu~ndo o 
trabalhador da iniciativa privada 
não a tem? Por que o trabalhador 
do setor privado tem 'o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e 
os servidores públicos não o têm? 
São por acaso brasileiros diferen
tes, ou pessoas que deixaram de 
ser brasileiras? 

A meu ver, os direitos são rigo
rosamente iguais para todos. E os 
deveres, também. 

o empreSáriO Luis Carlos Delben Lei
te é presidente da Assoqlaçao Brasi
leira da Indústria d.e Máquinas e Equi-

, pamentos .;... ABIMAQ e do Sindicato 
Interestadual da. Indústria de ,Máqui
nas.,.". Sifldimaq, o maior sindicato de 
empti:!sas da ÀméÍilÍa Latitia: . 


