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Ninguém tem o
direito de dirigir
embriagado, pondo
em risco a vida alheia

Nunca se importaram tantos.
Foi necessária muita pressão
dos ingleses para que, em 1850, a
Lei Eusébio de Queiroz encerrasse, de direito e de fato, o tráfico negreiro no País.
Muitas batalhas jurídicas foram travadas até que, em 1871,
fosse declarada a libertação das
crianças filhas de escravas que
nascessem a partir dali (Lei do
Ventre Livre) e, 14 anos depois,
a dos sexagenários (Lei SaraivaCotegipe).Nos dois casos,o que
prolongou e acirrou as discussões, impondo a Joaquim Nabuco uma derrota eleitoral – ocasião em que partiu para a Inglaterra, onde escreveu O Abolicionismo – foi a invocação, pelos
senhores, do direito a indenização pela perda da propriedade
sobre os escravos já existentes e
em potencial.
Enfim, somente depois de oito décadas a liberdade e o direitoà vidaeàdignidadeprevaleceram sobre o interesse privado
dosproprietários –e, mesmoassim, de maneira incompleta: como vaticinara Nabuco, não bastava acabar com a escravidão,
era preciso desfazer a obra que
ela nos legara.
Com essa história de privilégios bestiais às nossas costas,
não nos deveríamos surpreender ao ver agora apresentada comonaturalumatesejurídicaprecária,igualmente amparada pela
lógica que favorece os de cima,
embaraçando a plena efetivação
da Lei Seca. A argumentação dos
hiperindividualistas transforma
o algoz em vítima, a pretexto da
defesa das liberdades.
Mas como? Que sacrossanta
liberdade individual está em jogo?Aliberdadede dispordo próprio hálito? Francamente, parece conversa de bêbado.
A prevalecer esse hiperindividualismo um tanto etílico, estaríamos até hoje sem cinto de segurança, pois não caberia interferir na liberdade dos passageiros dentro dos seus automóveis
particulares. Também não se
poderia obrigar os motociclistas a usar capacete – cada um
seriadono dodireito de esborrachar a sua cabeça onde bem entendesse.
Se,noentanto,prevaleceracivilização, temos de ler a lei em
seu contexto histórico. Muita
genteentrenósjádirigiuembriagada um dia na vida. Também
por isso, todos sabemos dos riscos implicados.
Já aprendemos a usar o cinto
e a controlar a velocidade nas
estradas. Está na hora de aprendermos a sobriedade. Ao menos
na hora de dirigir. E de interpretar a lei.
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gado de seguir ao volante não
constitui uma violação da sua liberdade de defesa, é um ato legítimo do Estado para proteger a
vida dos que, trafegando na rua
ou na calçada, podem estar ao
alcance do veículo. Portanto,
um sujeito que bebe todas e conduz o seu bólido a 160 por hora
pelas avenidas da cidade não pode alegar que dispõe da “liberdade” de repelir o bafômetro.
Poisagoraéassim.Osasesmovidos a álcool contam com o auxílio da tese de que o bafômetro
é uma intromissão inconstitucional na sua privacidade. Querem nos dar lições de liberdade,
mas lhes falta o senso de proporção. As pessoas podem se embriagar o quanto quiserem, mas,
definitivamente,nãotêmodireitode dirigirembriagadas,pondo
emriscoavidaalheia. Seo motoristajáéobrigado,dentrodalega-
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lidade, a usar cinto de segurança, a portar sua licença e até a
usar óculos ao volante (quando
recomendado na carteira), além
de manter os equipamentos de
segurança de seu automóvel em
ordem, por que é que ele não pode ser obrigado a estar sóbrio
quando dirige?
Osdefensores dahermenêuticaquesacralizao bafo docliente
milionário fazem de tudo para
melar a Lei Seca. Trabalham para perpetuar, no Brasil, a vigência dos privilégios (como o de
não soprar no bafômetro) acima da vigência dos direitos (como o direito à vida das suas vítimas). Na escravidão também
foiassim:odireito depropriedade do senhor tinha mais valor
que a liberdade do escravo.
Desde o primeiro tratado pelo fim do tráfico de escravos, assinado em 1810 por dom João
VI, foram necessários quase 80 anos
para derrubar uma
ordem econômica
baseada num arguLOREDANO
mentojurídico protoliberal. Os proprietários – e, mais
queeles,ostraficantes – sustentavam o
seu direito de propriedade sobre as
“peças”. Em 1826,
já imperador, dom
PedroIcomprometeu-se a acabar com
a escravatura em
três anos. Não o
fez. Em 1831, nova
lei declarava que
qualquer escravo
queentrasseno territórioestariaemsituação ilegal. Não
adiantou nada.
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mandato que antecederam o da
presidenteDilma.Apartirdaíseguiu-se um vale-tudo pelopoder
e seus recursos, em ringues armados nos lotes políticos em
que foi dividido o governo. Foram criados mais ministérios e
cargos e mais cargos preenchidos sem concurso. E ocupados
sem maiores critérios, a não ser
a indicação de companheiros de
partidos. Estes jogaram às favas
suas linhas programáticas, sem
outro objetivo senão o de integrar a base de apoio político ao
governo, em troca das benesses
do poder. E sempre de olho em
se perpetuarem nele.
Para não falar nas já conhecidas contradições internas do
PT,tome-seocaso doPC doB ao ✽
gerir o Ministério dos Esportes. ECONOMISTA (UFMG, USP E
Segundo o noticiário, destacou- HARVARD), CONSULTOR ECONÔMICO
se ao outorgar milhões de reais a E DE ENSINO SUPERIOR,
malconstituídasegeridas“orga- É PROFESSOR ASSOCIADO À FAAP
nizaçõesnãogovernamentais”
(ONGs). Algumas
sódepépelosrecur- SINAIS PARTICULARES
sosemissõesquereceberam do governo, o que lhes deu
maisocaráterdeorganizações neogovernamentais.Nesse contexto se destacou o programa
Segundo Tempo,
voltado para levar
atividades esportivas a comunidades
carentes, mas desdequepormeiodessas “ONGs”, em
particular as tocadas por gente ligada
ao próprio partido.
Ora,seeletivesse
um mínimo de apeEn garde!
go à sua propalada

a edição de domingo, este jornalpublicouafoto de um jovem
sorridente, recostado no capô
deseu automóvel deluxo, segurando um copo de vodca misturada com energético. Segundo
areportagem,assinadaporPaulo Sampaio, o rapaz da fotografia, Bruno Cecchinato, de 22
anos, estava “com a voz embargada, rindo à toa”, e prometia
pegar no volante em seguida:
“Tenho que ir para casa, velho”.
Isso numa cidade que registra,
só neste ano, 16 homicídios dolosos no trânsito. Homicídios
praticados, quase sempre, por
motoristas alcoolizados. Estamosdiantedeumanovamodalidade de crime, produzida pela
combinação de três fatores explosivos: um carrão importado,
um exibicionista bêbado ao volante e um sistema de vigilância
inoperante, que não consegue
sequerobrigarocriminosoasoprar no bafômetro.
E por quê? “Ninguém é obrigado a produzir prova contra si
mesmo”,recitaopenalista contratado pelos ébrios pilotos,
num argumento que vem encontrandocadavezmaisacolhimento no Judiciário, e agora
também no Superior Tribunal
de Justiça. Não que o princípio
geral invocado não seja justo.
Ele tem fundamento. Nesses
casos, porém, a sua aplicação
mecânicacarecedesentido histórico e resulta estapafúrdia.
Sem dúvida, todos têm direito de defesa e não se pode impor a um suspeito que, em lugar
de se defender, produza a prova
que demonstre sua própria culpa. Mas aqui não se trata disso.
Impedir um motorista embria-
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Tarefas desse tipo são
impotentes quando a
corrupção tem, como
hoje, natureza sistêmica

EUGÊNIO BUCCI
E MARIA PAULA
DALLARI BUCCI
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este seu primeiro
ano, a gestão da
presidente Dilma
foi marcada por
sucessivos escândalos envolvendo ministérios e seus titulares,
que em seguida “se demitiram”.
Jáconfigurandodistorçãoadministrativa, a iniciativa de apontar irregularidades veio de fora
para dentro do governo, via imprensa, sem cuja ação os malfeitos anunciados ainda estariam
sob grandes e espessos tapetes.
É uma tapeçaria carente de novos levantamentos que também
alcancem outros Poderes, empresas estatais e governos estaduais e municipais.
Ficarei apenas no Executivo
federal, o que atraiu maior atençãorecentemente.Masimaginese, por exemplo, o que viria se os
milharesde municípiosbrasileiros também fossem escrutinados por uma imprensa atuante,
que a maioria não tem. Quando
tem, costuma atuar no time dos
prefeitos.
No teatro federal de Brasília
os episódios seguiram quase a
mesma sequência: surge a notíciadeirregularidades,osdenunciados alegam inocência e tentamdesqualificaros denunciantes e a presidente, outros membrosdogovernoepartidáriosdemonstramconfiança nosdenunciados. Mas a credibilidade destesdesmoronaà medidaque novasnotíciasreafirmam aprimeira e os levam à saída.
Aindaque com desdobramentos judiciais e policiais, infelizmente não levados às últimas
consequências,naimprensaoassunto vem usualmente nas páginas que tratamda política nacional. Mas estas trazem implícito
algo típico dos cadernos de empregos,poisécomoseviessejunto um “precisa-se de faxineiro(a)”. O chamado é atendido
por diarista ocasional, que cuida
do problema até a troca do ocupantedoministério,àsvezesdeixando auxiliares para o rescaldo
e providências tópicas – estas
maistípicasdeencanadores,areparar um vazamento aqui, outro
ali, por onde indevidamente
fluiu o dinheiro público.
Isso,contudo,estálongederesolveroproblemaemsuadimensão e profundidade. Usualmente, ele só aparece em suas manifestações superficiais e localizadas, e mesmo aí não bem enfrentado.Contudoacorrupçãonaadministração pública brasileira,
que não é de hoje, nos últimos
anos evoluiu para uma forma
queatualmenteéclaramentesistêmica. Nessas condições, não é
assuntoparasimplesfaxina,muito menos com esse chamamen-

ideologia, dita esquerdista e socialista,deveriaempreenderprogramas de acesso universal a todos os que credenciassem a eles,
tal como o SUS e o Bolsa-Família. E, nessa linha, a carência de
recursos nunca poderia ser pretexto para apontar a dedo às
“ONGs” executoras. Para socializar com maior alcance e eficácia qualquer programa deveriam ser selecionadas as mais
competentes, e não as tocadas
por camaradas e amigos.
Tudo integra um varejão onde, por meio de inconvenientes
convênios, recursos públicos
são pulverizados para programas mal concebidos, e mal geridoslogo noseu primeiro tempo.
E há outros, como as festas juninas patrocinadas pelo Ministério do Turismo, e tudo o que
vem nas emendas parlamentares, abomináveis na forma como são praticadas. Ademais,
pouco do que se vê nas denúncias cabe tipicamente a uma administração que se diz federal.
Dilmadeusinais dequenão se
senteconfortávelcom esseestadodecoisas, mas ainda hesitaao
lidar com ele. Cabe agir na raiz
doproblema,começandoporrecolocar a ética no pedestal onde
deve orientar a administração
pública. E tomar ações de profundidadeede alcancegeral, entre elas, as de reverter o loteamento político da administração, a prática desse varejão, reduzir o número de ministérios e
de cargos de confiança e realizar
o adequado preenchimento dos
que restarem.
Também na esfera política,
uma boa gestão não existe sem
competentes recursos humanos, e sem que a seletividade ao
escolhê-los alcance os escalões
superiores da administração.
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to de serviços ocasionais.
Para eficazmente enfrentá-la
é preciso refletir sobre suas causas, manifestações e os corretivos. Como economista, vejo um
quadro político em que individual, grupal e partidariamente
uma aeticamente incontida ganância por dinheiro leva a comportamentos institucionalmentedegenerativos.Talcomoocorreu no mercado de hipotecas
imobiliárias de segunda linha e
seus derivativos nos EUA, um
dos ingredientes da crise econômica que assolou a economia
mundial em 2008 e 2009. Como
instituição, esse mercado se degenerou e sobreveio a crise.
Tal como lá – e como nunca
antes neste país –, aqui a ética
sucumbiu à ganância, num quadro agravado em que a primeira
foi desprezada pelo próprio presidente Lula nos oito anos de
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Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Os ases etílicos
e a ‘liberdade de bafo’

A

Faxinas de
diarista ocasional

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

✽
JORNALISTA, É PROFESSOR
DA ECA-USP E DA ESPM
ADVOGADA, É DOUTORA EM
DIREITO PELA USP

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 03 Nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
CORRUPÇÃO
ONGs, PT e aliados

Todos são honestos, não existem
corrupção nem maracutaias para
desvio de dinheiro público. Sendo assim, alguém me pode dizer
por que, quando o então senador
Heráclito Fortes quis instaurar a
CPI das ONGs, tanto o governo
quanto sua base aliada fizeram de
tudo até conseguirem impedi-la?
Não seria normal, diante de tanta
transparência, honestidade e cuidado com o dinheiro público, que
fizessem questão até de apoiá-lo?
Estranho, muito estranho...
HELOISA A. MARTINEZ
heloisa_martinez@hotmail.com
Mogi das Cruzes

A grande farra

Não há como não reconhecer que
a farra das ONGs fantasmas, de
amigos do peito e assemelhados

chegou a tal ponto e envolve recursos públicos de tal monta transitando impunemente para bolsos amigos e partidos políticos de
todos os quadrantes que a cidadania não pode deixar esse descalabro continuar. É a hora de ser instituído um Certificado Habilitante de ONG, nos mesmos moldes
do que, por exemplo, é exigido para uma empresa se tornar importadora – para obtenção do Radar
a Receita Federal requer extensa
lista de documentos e comprovações de várias ordens, balanços, livros contábeis, contratos de locação, certidões diversas, até prova
de titularidade de números telefônicos, etc., etc. Sem a posse de
um certificado de complexidade
equivalente ao Radar não seria
possível uma ONG firmar convênio de qualquer sorte com o poder público, de todos os níveis.
Ao menos das ONGs fantasmas
estaríamos livres. Não que a bandidagem, pública e privada, seja
incapaz de inventar novas artima-

nhas para sugar o erário, mas ficaria um pouco mais trabalhoso.
FERNANDO PIERRY
fernando.pierry@uol.com.br
São Paulo

de sua administração e poder fiscalizar melhor. O Brasil não precisa de presidente populista, e sim
popular, voltado para o povo.
JOAQUIM CARLOS DAS EIRAS
jocare@ig.com.br
São Paulo

Na contramão de Lula

A respeito da reportagem Dilma
tenta conter brechas que começaram com Lula (31/10, A4), faço votos de que a presidente continue
a governar no seu estilo, tentando consertar o que está errado,
sem se importar com quem é o
pai da criança. Diz a matéria que
o ex-presidente Lula vetou qualquer exigência de documentação
fiscal emitida pela Receita Federal para atestar o funcionamento
das ONGs beneficiárias de dinheiro público. A presidente, notando
que as falcatruas estavam principalmente nas ONGs penduradas
no governo, baixou dois decretos
para evitar irregularidades como
as que ocorrem em várias áreas

sonestidade, constituirá o maior
ralo do erário já visto no planeta.
JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO
carneirojc@ig.com.br
Rio Claro

Solução
Demorou...

... para se passar a exigir maior rigor com o dinheiro público destinado às ONGs. Entretanto, só parecer técnico não basta, porque
pareceres podem ser ajeitados e
adaptados. Há necessidade de
comprovação efetiva da necessidade de uso do dinheiro público
antes e depois da aplicação. Não
pode perdurar nenhuma dúvida
de que a ONG beneficiada vai utilizar corretamente o numerário,
cuja comprovação posterior de
bom uso deve ser feita de forma
satisfatória, e não aleatória. São
dezenas de milhares de ONGs e o
conjunto delas, se operar com de-

Em qualquer país decente as
ONGs sobrevivem com doações
de pessoas e empresas privadas,
nunca do governo. No Brasil há
as corretas e honestas, que arrecadam com chás, jantares, concertos; e as dos políticos, só para roubar nosso dinheiro. Dona Dilma,
extinga toda e qualquer doação
do governo a qualquer ONG e está resolvido esse problema!
MAURO WJUNISKI
maurow@lynxar.com
São Paulo

‘Onde Nada é Grátis’

As ONGs honestas e bem-inten-

cionadas que me desculpem. Mas
suspender pagamentos de convênios e não recuperar o dinheiro
roubado por milhares de ONGs é
passar cosmético em gangrena.
Há que extingui-las e impedir a
criação de novos grupos de bandidos organizados, com fins muito
lucrativos, desviando dinheiro público em proveito de políticos e
partidos corruptos. Se o poder público fizesse o seu trabalho de forma decente e eficiente, essas organizações seriam desnecessárias.
FLAVIO MARCUS JULIANO
opegapulhas@terra.com.br
São Paulo

PAC
Andamento das obras

Sobre as matérias PAC só conclui
pouco mais de um terço das obras
e Maior parte dos desembolsos no
PAC é de restos a pagar, os dados
públicos mostram que os empreendimentos concluídos até de-

