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SINAIS PARTICULARES

É
muito triste a situa-
ção do Poder Legis-
lativo. Pelo que se
sabe e pelo que se
vê, há muito tempo
o Congresso Nacio-

nal não legisla. Medidas provisó-
rias entopem as pautas. Deputa-
dos e senadores são protagonis-
tas de escândalos diários, de to-
do tipo. Assuntos realmente im-
portantes não conseguem ser
debatidos e votados. As sessões
são verdadeiras farsas, com dis-
cursos feitos apenas para utili-
zar a mídia oficial e alimentar as
famosas “bases”. Horas e horas
de reuniões, sem quórum, são
gastas para a tarefa envergonha-
da de carimbar tudo o que o Po-
der Executivo lhes impõe.

Para agravar ainda mais essa
humilhante situação o Poder Ju-
diciário vem também de avan-
çar sobre as atribuições exclusi-
vas do Congresso. Por decisão
sua, o Supremo Tribunal Fede-
ral alterou, no texto constitucio-
nal, o conceito de família cons-
tante na Carta Magna.

O parágrafo 4.º do artigo 226
passou a ser diferente daquilo
que, após dois anos de estudos,
discussões e votações, foi apro-
vado pelos legítimos represen-
tantes dos milhões de cidadãos
brasileiros. O Poder Judiciário
agiu como se fosse uma Assem-
bleia Constituinte derivada!

Acontece que esse texto, o ar-
tigo 226 da Constituição de
1988, foi uma das mais belas e
difíceis conquistas da socieda-
de brasileira. Vale reler o seu
teor.

“Capítulo VII – Da família, da
criança, do adolescente, do jo-
vem e do idoso.

Artigo 226 – A família, base da
sociedade, tem especial prote-
ção do Estado.

§ 1.º – O casamento é civil e
gratuita a sua celebração.

§ 2.º – O casamento religioso
tem efeito civil, nos termos da
lei.

§ 3.º – Para efeito da proteção
do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua con-
versão em casamento.

§ 4.º – Entende-se, também,
como entidade familiar a comuni-
dade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes.”

O “caput” e seus quatro pará-
grafos foram objeto de longas e
honestas discussões, durante
os dois anos de trabalhos dos
constituintes. Eu estava lá. To-
mei parte ativa em todas as reu-
niões, além de ser a encarregada
de levar o texto final para a Co-
missão de Sistematização.

Esse “caput” e seus parágra-
fos não foram decisões nossas,

individuais, nem foram textos
resultantes de pressões exter-
nas. Eles foram a fórmula vito-
riosa que resultou de sucessi-
vas votações, feitas todas sob a
vigilância dos milhões de eleito-
res, que nos haviam delegado,
por voto livre, a responsabilida-
de de representar, com fidelida-
de, suas vontades, seus compor-
tamentos e seus valores. Essa
atribuição era só nossa. De mais
ninguém!

Desde 1993 até agora, todas as
tentativas de alterar o conceito
constitucional da família fracas-
saram. Diante dos muitos e insis-
tentes projetos de lei para o reco-
nhecimento da união homoafe-
tiva (sic!) como “entidade fami-
liar”, como tão bem ressaltou
Carlos Alberto di Franco em ex-
celente artigo nesta mesma pági-
na, “a maioria dos congressistas
sempre rejeitou a criação de

uma legislação específica”.
Para as correntes que luta-

vam por esse alvo, o Legislativo
foi sempre um palco de derro-
tas. O Congresso continuava
fiel ao pensamento da maioria
da sociedade brasileira, por ele
representada legitimamente.
Uma sociedade que aquelas cor-
rentes consideram retrógrada e
conservadora.

Acontece que, nestes últimos
anos, principalmente na era Lu-
la, os governantes do País de-
ram fartas demonstrações de to-
tal desprezo aos processos le-
gais e às próprias leis. Manda-
ram sempre as leis às favas! O
caminho, então, era este: man-
dar também as leis às favas! E
tratar de imitar o comportamen-
to dos seus “líderes”...

Afinal, onde estiveram as leis
na hora das invasões de proprie-
dades? Na hora da punição dos
corruptos mensaleiros do PT?
Na hora de conceder indeniza-
ções fabulosas aos companhei-
ros terroristas? Na hora de gas-
tar recursos públicos em proje-
tos condenados?

Em todo esse recente episó-
dio, o mais insuportável para o
povo brasileiro não é ver altera-
do o conceito de família na
Constituição da República,
sem ser por projeto de emenda
constitucional. O mais insupor-
tável é sentir o desmoronamen-
to da democracia duramente re-
conquistada. Vivemos ainda
num país em que o cidadão, de
forma livre, elege para o Con-
gresso aqueles que vão repre-
sentar seus valores, suas ideias
e vigiar a aplicação dos tributos
que ele, com sacrifício, mal con-
segue pagar.

A grande pergunta do povo é a
seguinte: quem delegou ao Judi-

ciário o poder de rever e alterar
a Constituição, sem obedecer
ao que ela própria estabelece pa-
ra esse fim?

A Constituição, que ainda es-
tá em vigor, fixa normas para
emendas à própria Constitui-
ção. E estabelece, também,
meios legais para que qualquer
dos três Poderes possa sustar e
reagir contra a invasão de suas
atribuições, como tão bem lem-
brou o mestre Ives Gandra da
Silva Martins.

Portanto, o fato mais grave no
momento é essa invasão! Por
mais ínclitos, sérios, honestos,
competentes e patriotas que se-
jam, os juízes que compõem o
mais alto escalão do Poder Judi-
ciário do Brasil não poderiam, e
não podem, imaginar-se repre-
sentantes legislativos dos mi-
lhões de cidadãos brasileiros. Es-
tou convencida, no entanto, de
que tudo isso só aconteceu por
causa do vazio legislativo em
que vive o País. Esse, sim, é o
pior dos dramas.

Quando, num país democráti-
co, o Legislativo é anulado pelo
Executivo e invadido pelo Judi-
ciário, as portas para a ditadura
começam a se abrir de novo. Foi
sempre assim. Executivo livre
do Legislativo! Executivo livre
do Judiciário! Executivo fortíssi-
mo, sozinho, soberano!

Esse filme nós já vimos...
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Oque era quase 4
virou quase 2,5,
em poucos me-
ses. Foi essa a
mudança na
projeção do

crescimento nos EUA para este
ano. Não é pouca mudança. Na
Europa também houve decep-
ção.AGrécianãofezoajustepro-
metido e dificilmente voltará ao
mercado no ano que vem, como
planejado. A alternativa de rees-
truturação da dívida ameaça im-
pactar, por contágio, alguns paí-
ses europeus. A China e outros
emergentescontinuamapertan-
do as políticas econômicas e
suas economias estão desacele-
rando. As bolsas de valores fica-
ram mais voláteis, ciclotímicas.
Quando a economia cresce um
pouco há ânimo total, quando
desacelera volta-se a falar no ris-
co de recessão. Os analistas e o
mercado ainda resistem a enca-
rar o novo futuro da economia
global, aquele com crescimento
menor e desafios maiores.

Na sexta-feira, o dado de em-
prego dos EUA mostrou que a
economia americana ainda vai
demorar a voltar aos trilhos. O
desempregoaltodeve permane-
cer por algum tempo. A taxa de
desemprego em maio, na verda-
de, subiu de 8,9% para 9,1% e o
emprego cresceu apenas 54 mil
no mesmo mês, aquém das ex-
pectativas dos analistas, que es-
tavam em torno de 160 mil (o

mercado já se prepara para um
número pior, mas nem tanto, en-
tre 100 e 140 mil). Fica claro que
a economia americana não está
crescendo no ritmo compatível
com o crescimentoanterior à cri-
se, 3,5%-4% (quando se criavam,
em média, 200 mil a 250 mil em-
pregos por mês). Foram anos de
pujança, mas insustentáveis, que
levaram à crise. O crescimento
de emprego será mais lento e o
desemprego, mais alto por mais
tempo. O mundo está pronto pa-
ra esta realidade mais amarga?

Estimamos que esse cresci-
mento menor do emprego nos
EUA seja temporário, dado que
o número de horas trabalhadas e
a estimativa da renda do traba-
lho continuam crescendo num
bom ritmo. Mas o ritmo para a
frente, no médio prazo, será ne-
cessariamente menor, compatí-
vel com crescimento de 2,5%

(com criação de cerca de 150 mil
empregos/mês).

Na Europa, o ânimo com o pri-
meiro trimestre de crescimento
vem acabando, à medida que os
dadosdo segundo trimestreindi-
cam desaceleração. Sem contar a
possibilidade de uma reestrutu-
ração em algum país periférico.
Após a crise, sobraram os déficits
elevados e as altas dívidas públi-
cas. Como pagar? Os países peri-
féricos como Grécia, Irlanda e
Portugaltêmmaisdificuldadepe-
lo tamanho do legado e menor
financiamento. O recurso à de-
preciaçãodamoeda–paraalavan-
car o crescimento e ajudar as fi-
nanças públicas – é limitado por
estarem atrelados à zona do eu-
ro.Sobraocaminho difícildecor-
tar gastos, cortar os estímulos ao
crescimento e reduzir o padrão
de vida. Se não conseguirem tri-
lhar o caminho do ajuste, resta a
reestruturaçãodadívida ou ores-
gateaindamaiorpelospaísescen-
trais.Essespaíses(comoaAlema-
nha) preferem não arcar com
mais essa conta para não sobre-
carregarem seus contribuintes,
já descontentes com suas pró-
priasfinanças públicas após a cri-
se. Mas se houver necessidade de
reestruturaçãonaGrécia,asdúvi-
dasrecairãosobrePortugal,Irlan-
da e, talvez, Espanha. Não é uma
perspectivaconfortávelparaofu-
turo da Europa e do euro.

A verdade é que a estrutura da
economia global mudou. O con-
sumidor americano retraiu-se –
para pagar suas dívidas –, assim
como algumas economias euro-
peias. Devem crescer mais deva-
gar,talvezpordécadas.Essas eco-
nomias andaram em velocidade
excessivae, agora,começamapa-
gar suas multas (algumas pode-
rão ter ainda sua licença cassa-

da...). O mundo hoje caminha
embuscado“consumidorde últi-
ma instância” para substituir os
consumidores retraídos nos paí-
ses desenvolvidos. Serão as eco-
nomias emergentes que susten-
tarão o crescimento mundial. Bi-
lhões de pessoas vão se incorpo-
rar ao comércio global e muda-
rão o perfil da economia no mun-
do. Serão os ricos do futuro. EUA
e Japão já estiveram nessa posi-
ção e, após anos de crescimento,
assumiram seu atual posto.

Mas mesmo nos emergentes
devemos observar uma desacele-
ração como resultado de suas po-
líticas para combater a inflação e
outros excessos provenientes do
superaquecimento da economia.
O PIB da China não deve voltar a
crescer 12%, como antes da crise.
Caminha para um crescimento
da ordem de 8,5%-9% ao ano. O
ânimo dos analistas nos países
emergentes levava-os a acreditar
namanutençãodeumcrescimen-
to maior, de tal forma que ultra-
passariam o tamanho das econo-
mias dos países desenvolvidos
aindamais rápido do que o plane-
jado (a economia da China alcan-
çaria o primeiro lugar em 2016).

No Brasil, na nossa avaliação, a
economia já está em processo de
desaceleração.Um conjunto bas-
tante amplo de indicadores (em-
prego, renda, confiança do em-
presário, confiança do consumi-
dor, crédito, gastos do governo,
transferências fiscais, vendas no
comércio, produção na indús-
tria, consumo de energia elétri-
ca, etc.) relacionados à atividade
econômica sinaliza que a econo-
mia perdeu força. Os fundamen-
tos de demanda também indi-
cam um crescimento menor pa-
ra a frente. Houve retração dos
estímulosà economiaviaaumen-
to de juros, crescimento menor
das despesas do setor público e
das concessões de crédito (livres
e direcionados, após as medidas
macroprudenciais). As exporta-
ções perderam ímpeto e a con-
fiançadeempresários econsumi-
dores entrou em trajetória des-
cendente. Esperamos que a eco-
nomia cresça a taxas mais mode-
radas nos próximos trimestres,
em especial na segunda metade
de 2011, e feche o ano com cresci-
mento do PIB de 3,6%.

Emsuma,osproblemasdecres-
cimento nos EUA e na Europa, as
dúvidas sobre a resolução da cri-
sedadívidadaseconomiasperifé-
ricas na Europa e a desaceleração
induzida na China, no Brasil e em
outraseconomiasemergentesin-
troduzem incerteza ao cenário e
trazem volatilidade aos merca-
dos no mundo e no País. O cresci-
mentoaolongodestadécadaserá
menor do que na década passada.
O mundo ainda terá de aceitar es-
ta nova realidade do pós-crise.
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Quem vai ao ar
perde o lugar!

DIREITOS HUMANOS
Shirin Ebadi

O Estado noticia que nossa presi-
dente não receberá a iraniana Shi-
rin Ebadi, Prêmio Nobel da Paz
de 2003 como defensora dos di-
reitos humanos em seu país. Tal
recusa contraria as firmes atitu-
des que a presidente já tomou a
favor desses direitos, até sobre o
apedrejamento de mulheres, que
chamou de ato bárbaro. Registre-
se que na lapidação as pedras não
podem ser pequenas para não de-
morar nem muito grandes para
que a condenada não morra rapi-
damente. Não se pode ser indife-
rente aos que lutam contra isso.
ALLAM CHERÉM SOARES
allamcs@uol.com.br
Rio de Janeiro

Na contramão

O governo brasileiro pode e deve

se distanciar do governo atual do
Irã, não dos iranianos. Dilma de-
veria receber Shirin Ebadi e discu-
tir direitos humanos, afinal, foi
uma promessa sua feita recente-
mente. Não vejo por que alguns
minutos do tempo da presidente
Dilma concedidos à advogada ira-
niana atrapalhariam os negócios
com aquele país. Em minha opi-
nião, Marco Aurélio Garcia não re-
presenta o Brasil e os brasileiros.
ALVARO SALVI
alvarosalvi@hotmail.com
Santo André

Retrocesso diplomático

A “presidenta” não recebe Shirin
Ebadi, mas tem encontro com o
colega Hugo Chávez. A diploma-
cia brasileira começou o ano dan-
do a impressão de que tomaria o
rumo certo, mas, depois que se in-
tensificou o uso da linha verme-
lha Brasília-São Bernardo do
Campo, a nossa política externa

voltou à estaca zero, um giro de
180º. Agora está faltando o Planal-
to anunciar a demissão do chance-
ler Antônio Patriota e o cargo vol-
tar para o gigante Celso Amorim.
HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO
hlffilho@gmail.com
São Paulo

CASO PALOCCI
‘Fuerza!’

Hugo Chávez dando uma “força”
ao Palocci? Só aqui, mesmo...
JOSÉ PIACSEK NETO
bubapiacsek@yahoo.com.br
Avanhadava

Efeito nefasto

Se vivêssemos num país civiliza-
do, o ministro Palocci seria o pri-
meiro a pôr seu cargo à disposi-
ção e a presidente Dilma aceitaria
a demissão sem pestanejar. Co-
mo somos subdesenvolvidos e de-

vemos muito dessa situação a es-
sa política retrógrada, ficamos as-
sistindo a uma novela de enredo
tosco se arrastando, arrastando...
MARCELO SOARES BERTOCCO
marcelobertocco@uol.com.br
São José do Rio Pardo

Na marca do pênalti

Palocci, a bola da vez, só espera
Lulla apitar o pênalti para Dilma
dar o chute e mandar para fora.
AGNES ECKERMANN
agneseck@yahoo.com.br
Porto Feliz

Abandonado pelo PT

Elle é especialista em consultoria
de alto rendimento, mas não divi-
diu seu “conhecimento” com a
cumpanherada ávida em apren-
der como se faz. Por isso eles o
abandonaram. Pois é, Palocci,
tem de dividir...

RICARDO HANNA
ricardohanna@bol.com.br
São Paulo

MEIO AMBIENTE
Código capenga

Estarrecedora a denúncia de João
Lara Mesquita (Carcinicultura e
os mangues, 6/6, A2) sobre a des-
truição dos nossos manguezais,
berço da fauna marinha, pelos
criadores de camarão. É triste sa-
ber que, além de esses criatórios
serem financiados e estimulados
pelo governo, os manguezais
nem são contemplados no novo
Código Florestal. Que classe de
políticos pode sancionar por 410
votos contra apenas 63 tal aberra-
ção? Surgem-me apenas duas al-
ternativas: ou são completos in-
competentes ou lobistas execrá-
veis. Cabe ao Senado abortar esse
código Frankenstein e, em último
caso, rezar pelo veto presidencial.
A nós, por enquanto, cabem ape-

nas revolta e indignação. E não
consumir camarões de cativeiro!
ELCIO ESPINDOLA
elcpind@yahoo.com.br
Santana de Parnaíba

A presidente Dilma não vai poder
fazer como seu iletrado anteces-
sor, dizendo não ter lido o artigo
de João Lara Mesquita sobre os
carcinicultores e a situação dos
mangues no País. Deveria dedicar
algum tempo a apreciar essa ex-
crescência que é o novo Código
Florestal e, se aprovado, vetá-lo!
ALBERT HENRY HORNETT
hornettalbert@hotmail.com
São Paulo

LAN HOUSES
Acessibilidade

Diferentemente do informado no
editorial Ameaça às lan houses
(6/6, A3), a garantia de acessibili-
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LEO MARTINS

O mundo terá de aceitar
que a economia global
ainda vai crescer menos
ao longo desta década

Quando o Legislativo é
anulado e invadido, as
portas para a ditadura
se abrem novamente
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