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SINAIS PARTICULARES

Em encontro com a
presidente Dilma
Rousseff, os gover-
nadores dos Esta-
dos nordestinos
defenderam, se-

gundo a imprensa, a modifica-
ção da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), a fim de alterar os
limites estabelecidos para as
despesas relativas a pessoal e,
ainda, substituir o índice de
atualização monetária – Índice
Geral de Preços-Disponibilida-
de Interna, da Fundação Getú-
lio Vargas (IGP-DI, FGV) – das
dívidas de Estados e municí-
pios refinanciadas pela União.

A LRF (Lei Complementar
n.º 101, de 2000) é, sem dúvida,
um marco histórico nas finan-
ças públicas do País, ao objeti-
var não só o saneamento finan-
ceiro da União, dos Estados e
dos municípios, mas também a
manutenção do equilíbrio das
contas do Tesouro público, in-
dispensável ao crescimento eco-
nômico e ao bem-estar social.

Responsabilidade fiscal é uma
expressão-síntese que significa
a gestão financeira e patrimo-
nial das entidades públicas, nos
três níveis de governo e nos três
Poderes, com senso de respon-
sabilidade e observância das dis-
posições legais que previnem o
déficit nas contas públicas, con-
têm o processo de endividamen-
to e vedam a assunção de obriga-
ções e encargos sem a corres-
pondente fonte de receita ou a
redução de despesa, de modo a
assegurar a manutenção de fi-
nanças públicas equilibradas.

Com referência às despesas re-
lativas a pessoal, os limites (arti-
gos 18 a 23) são incontornáveis e
já foram assimilados por boa
parte dos Estados e dos grandes
municípios. Cumpre a governa-
dores e prefeitos o dever de re-
duzir a despesa pública, com
medidas eficazes, que impli-
quem a redução de pessoal, tais
como:

● Extinção, fusão ou temporá-
ria desativação de secretarias,
autarquias, órgãos e unidades
administrativas, com a exonera-
ção dos titulares de cargos em
comissão, o remanejamento do
pessoal e dos equipamentos e a
desocupação de salas e prédios;

● alienação de automóveis e
outros veículos, equipamentos
e materiais inservíveis;

● suspensão ou adiamento na
execuçãode programase ativida-
des não essenciais ou supérfluos;

● desestatização de empresas,
empreendimentos e atividades;

● arrendamento de centros de
convenção, estádios e teatros;

● cessão de ginásios e outras
instalações esportivas a univer-
sidades, colégios e clubes:

● concessão a empresas priva-
das de serviços públicos, como
o transporte urbano, a coleta e
destinação de lixo e a constru-
ção e manutenção de vias ex-
pressas, pontes e túneis;

● Transferência para entida-
des privadas dos encargos relati-
vos a festejos e outros eventos e
os de conservação e limpeza de
parques, praças e praias, com a
contrapartida publicitária, etc.

Já a questão concernente ao
índice de atualização da dívida
dos Estados e municípios refi-
nanciada pela União, merece,
realmente, solução, a qual, no
entanto, independe de alteração
da LRF, como já sustentamos
em estudo para o então prefeito
de São Paulo, José Serra.

Os contratos firmados entre
a União, Estados e municípios,
antes da entrada em vigor da
LRF, constituem ampla nova-

ção, ou seja, objetiva (nova dívi-
da), subjetiva passiva (substitui-
ção do devedor) e subjetiva ati-
va (substituição do credor). A
União assumiu, perante os cre-
dores originários, as dívidas des-
ses entes públicos e estes se
obrigaram a pagar à União, em
360 prestações mensais, as dívi-
das por esta assumidas. Na for-
ma do artigo 3.º, II, da Lei n.º
9.496/97 e do artigo 2.º, III, da
M e d i d a P r o v i s ó r i a n . º
2.185-35/01, os Estados e municí-
pios obrigaram-se a pagar as dí-
vidas monetariamente atualiza-
das pela variação do IGP-DI da
FGV ou por outro índice que
vier a substituí-lo – logicamen-
te, por acordo entre as partes – e
juros nominais conforme taxas
preestabelecidas.

Nos instrumentos contra-
tuais, entretanto, foram acres-
centadas duas condições não pre-
vistas na lei:

● A substituição do IGP-DI
da FGV somente poderá ocor-
rer no caso da extinção desse
índice;

● e a dívida não será moneta-
riamente corrigida na hipótese
de variação negativa do IGP-DI.

Por essa razão, os Estados e
municípios têm o direito à rerra-
tificação dos contratos, para
correção desses dois pontos. O
IGP-DI pode e deve ser substi-
tuído por índice mais adequa-
do, tanto mais que a atualização
da dívida refinanciada vem ge-
rando valores muito superiores
aos que decorrem do índice apli-
cado à dívida assumida pela
União com os credores originá-
rios (basicamente, taxa Selic).

Ora, a ratio legis das disposi-
ções legais aplicáveis foi a de
prescrever uma ajuda substan-
cial aos Estados e municípios

que se encontravam altamente
endividados, nunca a de gerar ga-
nhos financeiros para a União.
Cumpre ao intérprete, na lição
do mestre Carlos Maximiliano,
“atribuir ao texto um sentido
tal que resulte haver a lei regula-
do a espécie a favor e não em
prejuízo de quem ela evidente-
mente visa a proteger”.

Se, por absurdo, prevalecer
uma interpretação literal restri-
tiva das citadas normas, bastará
ao governo editar uma medida
provisória para ajustá-las ao
bom senso.

É oportuno lembrar que as
origens dos orçamentos públi-
cos remontam à Magna Carta
que os barões ingleses impuse-
ram, na Idade Média (1215), ao
despótico rei João sem Terra, a
fim de conter as despesas da Co-
roa britânica, mediante a limita-
ção à liberdade de o monarca,
para custeá-las, lançar tributos
indiscriminadamente. Desde
então, “a história do Orçamen-
to” – como observou o profes-
sor Alfred Buehler, da Universi-
dade da Pensilvânia (EUA) – “é
a história de séculos de lutas pe-
lo controle popular do tesouro
público”.

Em boa hora a presidente Dil-
ma rechaçou o novo ataque à Lei
de Responsabilidade Fiscal, que
é, sem dúvida, o principal instru-
mento legal de defesa do Tesou-
ro público e de orçamentos equi-
librados e exequíveis.
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“A virtude ostentada converte-se
em seu contrário. Quem ostenta
a própria caridade ressente-se
da falta de caridade. Quem
ostenta a própria inteligência é
geralmente um estúpido”
Norberto Bobbio

“Você pode
nãoacredi-
t a r e m
Deus, mas
Deus acre-
ditaemvo-

cê.” O jornalista Humberto Pe-
reira talvez procurasse animar
seu grande amigo, internado no
Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo,quando,semexibirprocu-
ração para tanto, lhe transmitiu
os votos de confiança de Deus,
ninguém menos que Deus. O
amigo, o também jornalista Sid-
neiBasile,nãodemonstrouemo-
ção: “É o quanto basta”.

Tinha câncer no cérebro. Sa-
bia que estava condenado. Com
a discrição que era sua marca re-
gistrada, há de ter avaliado que
aquele nãoera um bommomen-
toparacolóquiosteológicos.Re-
cebeu com sobriedade o recado
e pôs um ponto final na história.
Com palavras econômicas.

Naquinta-feira passada,aola-
do do caixãodo amigo,no Cemi-
tério Gethsêmani, o mesmo
Humberto Pereira fez um dis-
curso de despedida e reprodu-
ziu essa conversa, que é bastan-
te reveladora. Por meio dela te-

mos uma ideia fiel do caráter e da
inteligência espirituosa desse
que foi um dos maiores jornalis-
tas econômicos do Brasil – e um
dos homens mais dignos que co-
nheci. Sidnei tinha muitas virtu-
des, mas não ostentava nenhu-
ma.Nãopedia comiseraçãoanin-
guém, nem mesmo a Deus.

Em vez disso, promovia gente.
Nas redações da Gazeta Mercan-
til e da revista Exame, que diri-
giu, notabilizou-se por ensinar
jornalismoepor melhoraros pro-
fissionais que chefiou. Escutava
os subordinados. Sabia identifi-
car neles o que tinham de mais
brilhante. Não foram poucos os
que cresceram e prosperaram
sob sua orientação. Sidnei foi um
civilizador, um profissional que
elevava os padrões de conduta e
de convivência nos ambientes
por onde passou. O posto que
exerceuno final de sua carreira, o

de vice-presidente de Relações
Institucionais do Grupo Abril,
veio para ele como um passo na-
tural. Sua aptidão para construir
pontes de entendimento, com
base no que chamava de comuni-
cação de boa-fé, fez dele um arti-
culador de diálogos de alto nível.
Conhecia e cultivava os valores e
as melhores práticas da impren-
sa – seu livro Elementos do Jorna-
lismo Econômico, que ele preten-
dia atualizar, é uma prova disso –
e, ao mesmo tempo, conhecia
muito bem o mercado e as insti-
tuições do País. Advogado pelo
Largo de São Francisco e tam-
bém formado em Ciências So-
ciais pela USP, foi interlocutor
de magistrados, ministros, parla-
mentares e presidentes, que vi-
ram nele, bem mais que o repre-
sentante de uma empresa ou de
uma organização, um defensor
da liberdade, alguém a serviço da
democracia e do público. Era as-
sim mesmo: a respeitabilidade
que ele conquistou em vida, em
esferas diversas, eu a registro
aqui como um fato notório, não
como opinião pessoal.

Sidnei não contava, e não gos-
tava que contassem, mas enfren-
tou a repressão política durante
aditaduramilitar e sofreu no cor-
po a brutalidade do regime. Nun-
ca se vangloriou nem reclamou
de nada disso. Apenas seguiu
adiante. A liberdade pela qual se
empenhou naqueles anos é a
mesma liberdade que trabalhou
para expandir agora, quando se
opôs aos defensores de medidas
que poderiam redundar em for-
mas oblíquas de cerceamento do
direito à informação. Com sua
vozcalma, quetransmitia sereni-
dade e quase doçura, com seus
modos contidos, com a delicade-
za de quem se divertia por ter de-

senhado um móvel especial para
ler o jornal toda manhã (uma
prancha de madeira com uma in-
clinação de uns 40 graus), com o
capricho dedicado de um criador
de ovelhas, sobre as quais editou
uma revista com receitas ilustra-
das testadas, e muito bem testa-
das (o cidadão sabia cozinhar),
eraum viabilizador de aproxima-
ções, as mais difíceis, para as
quais servia como uma garantia
de que não haveria rebaixamen-
to ou degradação de nenhum la-
do. Assim como juntava pessoas,
conciliava propósitos e projetos
diferentes, sem descaracterizar
ou diminuir nenhum deles. Com
ele por perto a gente sentia que
as coisas caminhariam bem.

Aosmuitosconselhoseentida-
desde classe, nacionais e interna-
cionais,aquepertenceuSidneifa-
rá uma falta silenciosa, difícil de
traduzir. As pontes de diálogo
que ele abriu ficam órfãs. Sua au-
sênciaserásentida,principalmen-
te,quandofornecessáriaatempe-
rança, quando for preciso desar-
mar espíritos em prol de consen-
sosmínimos,semosquaissealas-
tram os estranhamentos.

Tudo isso porque da serenida-
de extraiu sua força. Num peque-
no livro, Elogio da Serenidade,
Norberto Bobbio discorre sobre
essa virtude. “Acima de tudo, a
serenidade é o contrário da arro-
gância, entendida como opinião
exagerada sobre os próprios mé-
ritos, que justifica a prepotên-
cia”, escreve o pensador italiano.
“O indivíduo sereno não tem
grande opinião sobre si mesmo,
não porque se desestime, mas
porque é mais propenso a acredi-
tar nas misérias que na grandeza
do homem, e se vê como um ho-
memigualatodososdemais.”Pa-
rece uma contradição, mas, exa-
tamente por não ter nenhuma
queda pelas grandezas vistosas,
Sidnei inspirava tanta confiança.

Inspirava boa-fé. Entre reda-
ções que acreditam em valentias
tribais, fustigando os que diver-
gem para intimidá-los, e políti-
cos que se comprazem em se re-
fugiar na censura judicial, como
nos falta boa-fé. Como nos falta a
serenidade. Poucos sabem disso,
mas aqui vai outro fato: sem Sid-
nei Basile a rotina da imprensa e
de parte das nossas instituições
fica um pouco mais penosa.

Por um bom tempo vou-me
lembrardele sorrindo, em sua ca-
ma de hospital, olhando para as
fotos da família que mandou pre-
gar na parede. Não era só Deus,
não. Muitos de nós acreditáva-
mos em Sidnei Basile. “É o que
basta”, ele diria, incomodado
com o que tomaria como elo-
gios. Mas não bastou, nem basta.
Ele morreu aos 64 anos de idade.

Foi uma bela vida, mas ainda
era cedo.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

A serenidade e a força
de Sidnei Basile

●✽
CID HERACLITO
DE QUEIROZ

Novo ataque à Lei de
Responsabilidade Fiscal

ATENTADO EM JERUSALÉM
Provocação

Já dura semanas a revolta popu-
lar na Líbia, reprimida por Mua-
mar Kadafi com bombardeios e
franco-atiradores; há dias, mani-
festantes desarmados foram fuzi-
lados em praça pública pelas for-
ças de segurança síria; levantes
ocorrem no Bahrein e no Iêmen.
A rua árabe está em ebulição, por-
tanto, é natural que os ditadores
árabes e iranianos tentem des-
viar a atenção para o tradicional
bode expiatório, Israel. Assim é
que, em menos de uma semana,
uma família israelense inteira foi
chacinada dentro de casa por ter-
roristas, o que foi prontamente
celebrado nas ruas de Gaza; o Ha-
mas disparou dezenas de fogue-
tes, também de Gaza, contra ci-
dades do sul de Israel; e ontem
um atentado terrorista à bomba
em Jerusalém, o primeiro desde
2004, matou uma pessoa e feriu

dezenas. Claríssima a tentativa
de provocar Israel e causar uma
reação que tire da ribalta os le-
vantes populares árabes e galva-
nize as massas contra o Estado
judeu. Só uma coisa é certa: con-
tra tal reação israelense, quando
vier e qualquer que seja, no mes-
mo dia haverá uma dúzia de ma-
nifestações em capitais euro-
peias e montes de cartas difama-
tórias em colunas de leitores, pe-
lo mundo afora – tudo o que fal-
tou e falta, aliás, ver, ouvir e ler
contra a brutal repressão sangui-
nária dos governos líbio, sírio e
outros que tais.
FLÁVIO CALICHMAN
ibracal@uol.com.br
São Paulo

DE COMPARAÇÕES
‘Quem é quem’

Dirigindo-se ao ainda boquirroto
Lula, o Estado só não perde tin-
ta, papel, tempo e dinheiro ao pu-

blicar uma obra-prima como o
editorial Quem é quem (23/3, A3)
porque nós, os seus leitores, te-
mos a noção – graças a Deus – do
ridículo, da elegância aliada à
simplicidade e, last but not least,
da cultura geral e do protocolo,
misteres que faltam, na totalida-
de, ao ex-presidente. Com seu
proceder ele nos envergonhou
perante a comunidade interna-
cional. Saiu ganhando – e bastan-
te – a presidente Dilma Rousseff,
que, com seu gesto sóbrio e ele-
gante, mostrou a todos, e princi-
palmente a Lula, como assegura
o título do editorial, “quem é
quem”, ou, se preferem os leito-
res, quem foi e ainda é... elle! As-
sim, se lhe satisfaz o ego, tenho
certeza que ele contou com os
aplausos contaminados de Hugo
Chávez, Mahmoud Ahmadine-
jad, Muamar Kadafi, seus diletos
e truculentos amigos ditadores
de vários países africanos e, te-
nho certeza absoluta, dos irmãos
Castro, da hoje tristonha Cuba!

JOÃO GUILHERME ORTOLAN
guiortolan@gmail.com
Bauru

Incômodo

O “cara” já andou dizendo que o
sucesso da presidente é o suces-
so dele. Agora a comparação do
sucesso dela com seus erros pas-
sados o está incomodando. Ele
que se retire e vá tentar fazer pa-
lestras em outras freguesias, pa-
ra ver se pega seu papo-furado.
LUIZ CARLOS CUNHA
luiz.cunha@terra.com.br
São Paulo

Transtorno do ex

Caiu a cortina, o palco mudou e
a “prima-dona” é outra. Somen-
te ele não viu.
JAIRO P. GUSMAN
jairogusman@gmail.com
São Paulo

Já era...

Sugestão: esqueçam o Lula, não
vale a pena. Por isso antes do no-
me do seu cargo está escrito ex.
Ou seja, já era, já foi... tarde.
CELIA H. GUERCIO RODRIGUES
celitar@hotmail.com
Avaré

Estilo mineiro

Esse estilo mineiro, calado, mas
ativo da presidente Dilma, sem
dúvida, é bem melhor que o do
seu antecessor Lulla. Os ares pa-
recem outros.
AILTON DIAS PEREIRA
ailton7@ig.com.br
Ribeirão Preto

INTERFERÊNCIA NA VALE
Governo pede cargo

Pelo jeito, não mudou muito

com a eleição de dona Dilma.
Que baixaria! Um executivo do
porte do sr. Agnelli não se vai
submeter aos desmandos do pes-
soal do PT, como aconteceu na
Petrobrás. Agnelli que peça de-
missão, não merece passar por is-
so. Tenho certeza que muitos
grupos empresariais já estão de
olho no seu “passe”.
VITOR DE JESUS
vitordejesus@uol.com.br
São Paulo

BIOGRAFIA AUTORIZADA
Embuste

Maquiar escândalos é uma práti-
ca useira e vezeira do senador Jo-
sé Sarney. Sua biografia, publica-
da agora em livro, demonstra
mais uma vez, segundo lemos no
Estado (23/3, A8), que muitos fa-
tos inscritos nessa obra não se
alinham com a verdade. Pelo que
se depreende, a publicação do li-
vro configura uma nova estraté-
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EUGÊNIO
BUCCI

Liz Taylor (1932-2011)

LOREDANO

Sem ele a rotina da
imprensa e de parte das
nossas instituições fica
um pouco mais penosa

Em boa hora Dilma
rechaçou a investida
contra esse importante
instrumento legal
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.




