
A montadora está desenvolvendo materiais a
partir de fibras naturais da flora brasileira, informa
PauloMatos, supervisor de projetos de inovação
da Fiat. Biocombustíveis são outro item da pauta de
inovação da companhia . ➥ P16

FiatdoBrasil investeem
conectividade enovosmateriais

As perspectivas de expansão do segmento no Brasil
começam a gerar oportunidades para companhias
de menor porte que oferecem serviços de engenharia
e automação industrial. Por ano, o volume de
negócios já chega a R$ 640 milhões . ➥ P14

A empresa desembolsará R$ 145 milhões pela
unidade localizada em Santa Catarina que vai
elevarem cerca de 20% sua produção de suínos
ampliando sua capacidade de fabricação de
151 mil toneladas por ano. ➥ P20
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Diferentementedospapéisdeconstrutoras, mais
líquidos,os deempresasqueatuamcomrendasde
aluguéisdeimóveissofremmenoscomosobeedescedo
mercado.ÉocasodaBRProperties,queacumulanoano
quedade2,98%,bemabaixodamédiadosetor. ➥ P32
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O astúcia da
legalidade
Gostaria de informar à sociedade brasileira que na qua-
lidade de presidente nacional do PPS, ingressaremos
na Justiça para pedir os mandatos dos parlamentares
do nosso partido que aderirem à criação do PSD. Nada
temos contra a nova agremiação partidária, pois consi-
deramos tal organização um direito de cidadania e basi-
lar instrumento para a democracia. O pedido do PPS
esta alicerçado no entendimento constitucional de
que os mandatos pertencem aos partidos pelos quais
seus ocupantes foram eleitos.

Para sustentar nossa posição utilizaremos o questio-
namento da constitucionalidade da Resolução nº
22.610/2007 do TSE em seu inciso II, do artigo 1º, que
incluiu a criação de novos partidos políticos entre as
hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária.

O PPS vai entrar com os pedidos junto à Justiça Elei-
toral tão logo os mandatários se desligarem do partido
para entrar no PSD. A ideia é suscitar incidentalmente
— ou seja, caso a caso — a inconstitucionalidade da Re-
solução do TSE quanto ao ponto em que autoriza a mi-
gração para criação de um novo partido.

No nosso entendimento, a mudança de partido só se-
ria legítima quando o próprio partido der causa à rup-
tura do vínculo de filiação. Assim, se mostram corre-
tas as ressalvas contidas na Resolução do TSE nº
22.610/2007 relativas à grave discriminação pessoal, à
mudança do programa partidário e à fusão.

No sistema jurídico brasileiro, qualquer juiz tem poder
para declarar a inconstitucionalidade de uma determina-
da lei, embora, nesses casos, a declaração de inconstitu-
cionalidade incidental seja limitada às partes do proces-
so. Portanto, é possível que o TSE reconheça, no desenro-
lar dos processos de perda de mandato, que exorbitou em
seu poder regulamentar ao instituir a criação de novo par-
tido, como situação apta, a legitimar a desfiliação do par-
lamentar. E é exatamente isso que o PPS vai pedir.

O PPS já vem questionando a constitucionalidade
deste artigo da Resolução por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, que tramita no STF. Entretan-
to, a relatora do processo, Ministra Ellen Gracie, se
aposentou sem decidir a questão. Por isso, o presiden-
te do STF, Ministro Cezar Peluso, nomeou Gilmar Men-
des para ser o novo relator.

Se a Ação Direta de Inconstitucionalidade for julga-
da procedente, o efeito será geral e retroativo. Ou seja,
seria como se a criação de novo partido nunca tivesse
existido na Resolução 22.610/2007 do TSE como justifi-
cativa para deixar o partido.

É importante ressaltar que os parlamentares não pode-
rão alegar ofensa à segurança jurídica, uma vez que não
é razoável supor que eles não tenham tido conhecimen-
to do questionamento da constitucionalidade da Resolu-
ção pelo PPS. Ou seja, terão assumido todos os riscos ao
sair do partido, diante do conhecimento de que estava
sendo contestada a constitucionalidade deste ponto da
Resolução que autoriza a saída dos parlamentares. Parale-
lamente a isso, o partido vai solicitar ao Supremo Tribu-
nal Federal que agilize o julgamento da Ação Direta de In-
constitucionalidade nº 4583. Como já foi dito, os efeitos
seriam retroativos, o que acabaria levando o TSE a aco-
lher as alegações incidentais de inconstitucionalidade.

Ou seja, o parlamentar que sair do PPS para migrar
para o PSD tem todo o direito de fazê-lo, mas não po-
de levar o mandato, que não lhe pertence e se fizer,
corre sério risco de perdê-lo. ■

Paulo Rabello de Castro
Chairman da SR Rating e
presidente do Conselho
Estratégico da Fecomercio
paulo@rcconsultores.com.br
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O parlamentar que sair do PPS para
migrar para o PSD tem todo o
direito de fazê-lo, mas não pode levar
o mandato, que não lhe pertence
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2 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 16, 17 e 18 de setembro, 2011
A crise de confiança na zona do euro assumiu contor-
nos dramáticos, antes previstos nesta coluna. Escre-
vo de Londres, de onde se sente de perto a pressão
dos governos mais endividados sobre os países ban-
cadores da Comunidade. O discurso do português
Durão Barroso, na quarta-feira, pedia a aprovação
da emissão de Eurobonds, ou seja, uma dívida euro-
peia com garantia cruzada dos países do bloco. A Ale-
manha seria a grande fiadora dessa dívida nova. Mas
seria preciso criar, junto, um adicional confederati-
vo sobre o IVA dos países integrantes de modo a ge-
rar uma arrecadação futura para cobrir os encargos
de juros desses mesmos papéis.

Merkel e Sarkozy não podem concordar em colo-
car seus eleitores a pagar dívidas dos outros. A
união incompleta da Comunidade Europeia passa
por seu teste mais difícil. Considero que os merca-
dos ainda visitarão as catacumbas de Roma antes de
restabelecer a confiança perdida. Essa é a mensa-
gem dos mercados no último mês. Os depósitos de
um dia (o overnight, por nós tão conhecido) que os
bancos têm deixado, por precaução, no Banco Cen-
tral Europeu — por preferirem perder juro a correr o
risco de passar o dinheiro, mesmo por um dia, a ou-
tro banco vizinho — saltaram de cerca de ¤ 60 bi-
lhões, ao início de agosto passado, para ¤ 200 bi-
lhões agora, e sempre crescendo a cada dia. Por ora,
ninguém confia mais em ninguém. E olhando o des-
conto da dívida grega, a que está em pior situação,
esta lembra o comportamento da Argentina, nos
dias precedentes ao calote.

Virou um jogo de empurra-empurra. Os mais en-
dividados posam de vítimas, prontos a aceitar sacri-
fícios fiscais só de boca, mas torcendo que os mais
ricos criem um dispositivo que os exima de cortar
na carne. E por que uma Alemanha faria isso? Tal-
vez, pensam alguns, pelo cálculo da sua perda em
produção e empregos alemães, na hipótese de uma
desarrumação que empurrasse os menos endivida-
dos para fora da Comunidade. Sem o euro, a Alema-
nha seria também prejudicada, com uma intensa va-
lorização de sua moeda, e perda de competitividade
industrial e fortíssima recessão, um panorama de
que a líder Angela Merkel não quer nem ouvir falar.
O que tampouco significa curvar-se à tática dos
maus pagadores da região. Os eleitores de Merkel a
destroçariam antes. A solução terá que vir com um
pacotão que crie uma nova fonte fiscal, atrelada a
um controle central, em Bruxelas, e uma lei de res-
ponsabilidade fiscal (LRF) amarrando tudo isso, mui-
to bem amarrado, antes de se emitir dívidas novas,
ou mais dinheiro a fundo perdido.

O Brasil fez algo assim com sua LRF, aprovada em
2000, ao cabo de desgastante cabo de guerra do go-
verno federal com os estados brasileiros. O presiden-
te FHC amargou o desgaste e demorou anos para
acertar esta fórmula política. Não vejo como, na zo-
na do euro, isso poderá acontecer antes do susto de
um calote e desdobramentos mais caóticos que des-
pertem em todos a urgência urgentíssima. Infeliz-
mente, o jeitinho brasileiro ainda não é um produto
de exportação para a Europa endividada.■

Falta jeitinho brasileiro
na crise europeia

A solução terá que vir com um
pacotão que crie uma nova fonte
fiscal, atrelada a um controle
central em Bruxelas e uma lei de
responsabilidade fiscal (LRF)
amarrando tudo isso muito bem

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 2.
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