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DOMINGO 7 DE NOVEMBRO DE 1999

EDUARDO JORGE

Disciplina partidária, sim. Fanatismo e covardia, não

D

nião pública, o
esde o
caso da Previinício do
dência Social,
recente
fui advertido puconflito que moblicamente, em
tivou uma puni20 de outubro
ção à minha
de 1999, por ter
pessoa, como
aceitado deba• deputado do
ter o assunto
Partido dos Tracom ministros
balha d ores
·Não nos
de Estado, e mi(PT), impus-me
esqueçamos
nha suspensão,
a maior discridos
por causa de oução possível,
tro assunto topois julguei que
exemplos
talmente diverele era desgastrágicos do
so (a não-aceitatante para tonazismo e do
ção do acordo
dos, principaldos ruralistas),
mente para .o
bolchevismo
que era secreta,
meu partido, pefoi simultaneala forma como
foi conduzido pelas suas li- mente divulgada. Por que essa divulgação extemporâderanças nacionais.
Alguns dirigentes, contu- nea? Para me descredendo, continuam, compulsiva- ciar, estigmatizando-mecomente, a escrever artigos so- mo um "rebelde"?
bre os fatos, talvez para fi• Tenho sido o responsáxar uma versão. Assim, sou vel do PT, no Congresso Naobrigado, por uma responsa- cional, pelo tema seguridabilidade, como parlamentar, de, desde a Constituinte, em
perante a opinião pública, a 1987. Nas leis atuais, miapresentar sinteticamente nhas contribuições, representando o PT, estão incorminha visão dessa história.
• No PT desde sua funda- poradas e reconhecidas.
ção, há cerca de 20 anos, só Mesmo assim, julguei necesem dois assuntos votei con- sário e responsável apresentra a orientação partidária. tar uma revisão completa
Logo, não é justo caracteri- da legislação constitucional
zar-me como um indiscipli- sobre previdência e formalizei proposta de emenda
nado, um dissidente.
(PEC
• O primeiro episódio foi constitucional
o da CPMF, que avalio ser 172/93) prevendo uma gesum tributo essencial ao fi- tão social/pública do setor,
nanciamento da seguridade uma previdência básica
social (saúde, previdência e única pública e obrigatória
assistência social). Nesse ca- para todos, sem nenhuma
so, recebi uma advertência exceção, e uma previdência complementar de três tido Diretório Nacional.
• O segundo episódio foi pos: pública, privada e funminha votação contrária ao dos de pensão.
acordo para anistiar fazen• Após algumas resistêndeiros devedores do Banco cias, em 1995 o Diretório
do Brasil. Nesse caso, a ban- Nacional do PT adotou cocada suspendeu meus direi- mo sua, no essencial, a orientos de filiado por um mês, tação da PEC 172/93. Ela
no dia 27 de setembro de tramitou disputando com a
1999. Essas punições foram PEC 33/1995, do governo feaceitas por mim tranqüila- deral. Em 1995, quando o
mente, pois as vi como regi- Congresso avançava num
mentais, como um direito do acordo oposição-governo, o
coletivo partidário. Só não presidente FHC provocou
entendi o porquê de uma sus- um curto-circuito tentando
negociar diretamente com
pensão confidencial...
• Chegando agora ao que os sindicatos, excluindo o
chamou a atenção da opi- Parlamento. Depois voltou

ao "rolo compressor", com tas. Que o governo não encafracos resultados. Acaba- minhasse naquela semana
mos derrotados em 1998, uma nova proposta só para
quando da aprovação da taxar inativos. Que o governo abrisse diálogo de fôlego
proposta do governo.
• Desde 1993 tenho insis- com os líderes da oposição
tido numa tese: sem diálogo no Congresso sobre uma reentre governo, oposições e forma da previdência mais
entidades da sociedade civil abrangente e mais justa.
(sindicatos, aposentados, Que ouvir os governadores
etc.) não se conseguirá avo- era necessário, mas um acortação, de forma adequada, do com os líderes partidáde uma reforma complexa e rios no Congresso era muito
de conseqüências de longo mais importante.
• Fui surpreendido com
curso como esta. Por essa tese tenho ido a todos os luga- os alaridos dos dirigentes
res e falado com quem se do PT contra essa simples
dispõe a ouvir. Desta for- conversa de um simples ·dema, não poderia deixar de putado cumprindo seu dediscutir com os ministros in- ver elementar de parlamenteressados em conversar a tar. Arrisco-me numa hipótese: não era Eduardo Jorge
esse respeito.
• E o que eu disse no escri- . o alvo, e sim os governadotório do ministro Aloysio res petistas, que deveriam
Nunes? Que o Supremo Tri- ser impedidos de comparebunal Federal agiu certo ao cer à reunião agendada paderrubar a anterior taxação ra debater o assunto com o
dos inativos, porque ela era presidente. Outra hipótese:
inconstitucional na forma e estamos na véspera do Endesumana nas suas alíquo- contro Nacional do PT e é
bom posar como guardião
de um extremado e artificial "nacionalismo petista".
Outra hipótese: não se quer
discutir esse assunto às vésperas de uma eleição municipal.
• O governo federal e a
oposição não souberam até
hoje estabelecer um diálogo
sem exclusões sobre a previdência. Pior para o Brasil!
Insisto, porém: mesmo atrasadíssimos, ainda há tempo.
Finalmente, a disciplina
partidária. Como parlamentarista, eu seria inconseqüente se não a valorizasse.
E por isso que quando, nos
dois casos citados, fui punido, não reclamei, apesar de
estar consciente de que
meu voto foi o mais adequado. Mas não posso deixar
de assinalar que a autoridade do coletivo partidário
não abole a responsabilidade individual. Não nos esqueçamos dos exemplos trágicos do nacional-socialismo e do bolchevismo.
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Eduardo Jorge é deputado federal
(PT-SP)

