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N a edição de do-
mingo, este jor-
nal publicou a fo-
to de um jovem
sorridente, re-
costado no capô

de seu automóvel de luxo, segu-
rando um copo de vodca mistu-
rada com energético. Segundo
areportagem, assinada por Pau-
lo Sampaio, o rapaz da fotogra-
fia, Bruno Cecchinato, de 22
anos, estava “com a voz embar-
gada, 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 do-
losos no trânsito. Homicídios
praticados, quase sempre, por
motoristas alcoolizados. Esta-
mosdiante deuma nova modali-
dade de crime, produzida pela
combinação de três fatores ex-
plosivos: um carrão importado,
um exibicionista bêbado ao vo-
lante e um sistema de vigilância
inoperante, que não consegue
sequer obrigar o criminoso a so-
prar no bafômetro.

E por quê? “Ninguém é obri-
gado a produzir prova contra si
mesmo”, recita o penalista con-
tratado pelos ébrios pilotos,
num argumento que vem en-
contrando cada vez mais acolhi-
mento 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
mecânica carece de sentido his-
tórico e resulta estapafúrdia.

Sem dúvida, todos têm direi-
to de defesa e não se pode im-
por a um suspeito que, em lugar
de se defender, produza a prova
que demonstre sua própria cul-
pa. Mas aqui não se trata disso.
Impedir um motorista embria-

gado de seguir ao volante não
constitui uma violação da sua li-
berdade de defesa, é um ato legí-
timo 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 con-
duz o seu bólido a 160 por hora
pelas avenidas da cidade não po-
de alegar que dispõe da “liberda-
de” de repelir o bafômetro.

Poisagora é assim. Os ases mo-
vidos a álcool contam com o au-
xílio da tese de que o bafômetro
é uma intromissão inconstitu-
cional na sua privacidade. Que-
rem nos dar lições de liberdade,
mas lhes falta o senso de propor-
ção. As pessoas podem se em-
briagar o quanto quiserem, mas,
definitivamente, não têm o direi-
to de dirigir embriagadas, pondo
em risco a vida alheia. Se o moto-
ristajá éobrigado, dentro da lega-

lidade, a usar cinto de seguran-
ça, 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 po-
de ser obrigado a estar sóbrio
quando dirige?

Os defensores da hermenêuti-
ca que sacraliza o bafo do cliente
milionário fazem de tudo para
melar a Lei Seca. Trabalham pa-
ra perpetuar, no Brasil, a vigên-
cia dos privilégios (como o de
não soprar no bafômetro) aci-
ma da vigência dos direitos (co-
mo o direito à vida das suas víti-
mas). Na escravidão também
foi assim: o direito de proprieda-
de do senhor tinha mais valor
que a liberdade do escravo.

Desde o primeiro tratado pe-
lo fim do tráfico de escravos, as-
sinado em 1810 por dom João

VI, foram necessá-
rios quase 80 anos
para derrubar uma
ordem econômica
baseada num argu-
mento jurídico pro-
toliberal. Os pro-
prietários – e, mais
queeles, os trafican-
tes – sustentavam o
seu direito de pro-
priedade sobre as
“peças”. Em 1826,
já imperador, dom
Pedro I comprome-
teu-se a acabar com
a escravatura em
três anos. Não o
fez. Em 1831, nova
lei declarava que
qualquer escravo
que entrasse no ter-
ritórioestaria em si-
tuação ilegal. Não
adiantou nada.

Nunca se importaram tantos.
Foi necessária muita pressão
dos ingleses para que, em 1850, a
Lei Eusébio de Queiroz encer-
rasse, de direito e de fato, o tráfi-
co negreiro no País.

Muitas batalhas jurídicas fo-
ram 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 Saraiva-
Cotegipe). Nos dois casos, o que
prolongou e acirrou as discus-
sões, impondo a Joaquim Nabu-
co uma derrota eleitoral – oca-
sião em que partiu para a Ingla-
terra, onde escreveu O Abolicio-
nismo – foi a invocação, pelos
senhores, do direito a indeniza-
ção pela perda da propriedade
sobre os escravos já existentes e
em potencial.

Enfim, somente depois de oi-
to décadas a liberdade e o direi-
to à vida e à dignidade prevalece-
ram sobre o interesse privado
dos proprietários – e, mesmo as-
sim, de maneira incompleta: co-
mo vaticinara Nabuco, não bas-
tava acabar com a escravidão,
era preciso desfazer a obra que
ela nos legara.

Com essa história de privilé-
gios bestiais às nossas costas,
não nos deveríamos surpreen-
der ao ver agora apresentada co-
monatural uma tese jurídica pre-
cária, 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 jo-
go? A liberdade de dispor do pró-
prio hálito? Francamente, pare-
ce conversa de bêbado.

A prevalecer esse hiperindivi-
dualismo um tanto etílico, esta-
ríamos até hoje sem cinto de se-
gurança, pois não caberia inter-
ferir na liberdade dos passagei-
ros dentro dos seus automóveis
particulares. Também não se
poderia obrigar os motociclis-
tas a usar capacete – cada um
seria dono do direito de esborra-
char a sua cabeça onde bem en-
tendesse.

Se, no entanto, prevalecer a ci-
vilização, temos de ler a lei em
seu contexto histórico. Muita
gente entre nós já dirigiu embria-
gada um dia na vida. Também
por isso, todos sabemos dos ris-
cos implicados.

Já aprendemos a usar o cinto
e a controlar a velocidade nas
estradas. Está na hora de apren-
dermos a sobriedade. Ao menos
na hora de dirigir. E de interpre-
tar a lei.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

ADVOGADA, É DOUTORA EM

DIREITO PELA USP

N este seu primeiro
ano, a gestão da
presidente Dilma
foi marcada por
sucessivos escân-
dalos envolven-

do ministérios e seus titulares,
que em seguida “se demitiram”.
Já configurando distorção admi-
nistrativa, a iniciativa de apon-
tar irregularidades veio de fora
para dentro do governo, via im-
prensa, sem cuja ação os malfei-
tos anunciados ainda estariam
sob grandes e espessos tapetes.
É uma tapeçaria carente de no-
vos levantamentos que também
alcancem outros Poderes, em-
presas estatais e governos esta-
duais e municipais.

Ficarei apenas no Executivo
federal, o que atraiu maior aten-
ção recentemente. Mas imagine-
se, por exemplo, o que viria se os
milhares de municípios brasilei-
ros também fossem escrutina-
dos 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 notí-
cia de irregularidades, os denun-
ciados alegam inocência e ten-
tam desqualificar os denuncian-
tes e a presidente, outros mem-
bros do governo e partidários de-
monstram confiança nos denun-
ciados. Mas a credibilidade des-
tes desmorona à medida que no-
vas notícias reafirmam a primei-
ra e os levam à saída.

Ainda que com desdobramen-
tos judiciais e policiais, infeliz-
mente não levados às últimas
consequências,na imprensa o as-
sunto vem usualmente nas pági-
nas que tratam da política nacio-
nal. Mas estas trazem implícito
algo típico dos cadernos de em-
pregos, pois é como se viesse jun-
to um “precisa-se de faxinei-
ro(a)”. O chamado é atendido
por diarista ocasional, que cuida
do problema até a troca do ocu-
pantedo ministério, às vezes dei-
xando auxiliares para o rescaldo
e providências tópicas – estas
maistípicas de encanadores,are-
parar um vazamento aqui, outro
ali, por onde indevidamente
fluiu o dinheiro público.

Isso, contudo,está longe de re-
solvero problema em sua dimen-
são e profundidade. Usualmen-
te, ele só aparece em suas mani-
festações superficiais e localiza-
das, e mesmo aí não bem enfren-
tado. Contudo acorrupção na ad-
ministração pública brasileira,
que não é de hoje, nos últimos
anos evoluiu para uma forma
queatualmente é claramentesis-
têmica. Nessas condições, não é
assuntopara simplesfaxina, mui-
to menos com esse chamamen-

to de serviços ocasionais.
Para eficazmente enfrentá-la

é preciso refletir sobre suas cau-
sas, manifestações e os correti-
vos. Como economista, vejo um
quadro político em que indivi-
dual, grupal e partidariamente
uma aeticamente incontida ga-
nância por dinheiro leva a com-
portamentos institucionalmen-
tedegenerativos. Tal como ocor-
reu no mercado de hipotecas
imobiliárias de segunda linha e
seus derivativos nos EUA, um
dos ingredientes da crise econô-
mica que assolou a economia
mundial em 2008 e 2009. Como
instituição, esse mercado se de-
generou e sobreveio a crise.

Tal como lá – e como nunca
antes neste país –, aqui a ética
sucumbiu à ganância, num qua-
dro agravado em que a primeira
foi desprezada pelo próprio pre-
sidente Lula nos oito anos de

mandato que antecederam o da
presidente Dilma. A partir daí se-
guiu-se um vale-tudo pelo poder
e seus recursos, em ringues ar-
mados nos lotes políticos em
que foi dividido o governo. Fo-
ram criados mais ministérios e
cargos e mais cargos preenchi-
dos 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 inte-
grar 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 conheci-
das contradições internas do
PT, tome-se o caso do PC do B ao
gerir o Ministério dos Esportes.
Segundo o noticiário, destacou-
se ao outorgar milhões de reais a
mal constituídas e geridas “orga-
nizações não gover-
n a m e n t a i s ”
(ONGs). Algumas
sóde pépelos recur-
sosemissõesquere-
ceberam do gover-
no, o que lhes deu
maiso caráter de or-
ganizações neogo-
vernamentais. Nes-
se contexto se des-
tacou o programa
Segundo Tempo,
voltado para levar
atividades esporti-
vas a comunidades
carentes, mas des-
dequepormeio des-
sas “ONGs”, em
particular as toca-
das por gente ligada
ao próprio partido.

Ora, se ele tivesse
um mínimo de ape-
go à sua propalada

ideologia, dita esquerdista e so-
cialista, deveriaempreender pro-
gramas de acesso universal a to-
dos os que credenciassem a eles,
tal como o SUS e o Bolsa-Famí-
lia. E, nessa linha, a carência de
recursos nunca poderia ser pre-
texto para apontar a dedo às
“ONGs” executoras. Para socia-
lizar com maior alcance e eficá-
cia qualquer programa deve-
riam ser selecionadas as mais
competentes, e não as tocadas
por camaradas e amigos.

Tudo integra um varejão on-
de, por meio de inconvenientes
convênios, recursos públicos
são pulverizados para progra-
mas mal concebidos, e mal geri-
dos logo no seu primeiro tempo.
E há outros, como as festas juni-
nas patrocinadas pelo Ministé-
rio do Turismo, e tudo o que
vem nas emendas parlamenta-
res, abomináveis na forma co-
mo são praticadas. Ademais,
pouco do que se vê nas denún-
cias cabe tipicamente a uma ad-
ministração que se diz federal.

Dilma deu sinais de que não se
sente confortável com esse esta-
do de coisas, mas ainda hesita ao
lidar com ele. Cabe agir na raiz
do problema, começando por re-
colocar a ética no pedestal onde
deve orientar a administração
pública. E tomar ações de pro-
fundidade e de alcance geral, en-
tre elas, as de reverter o lotea-
mento político da administra-
ção, a prática desse varejão, re-
duzir 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 huma-
nos, e sem que a seletividade ao
escolhê-los alcance os escalões
superiores da administração.

✽

ECONOMISTA (UFMG, USP E

HARVARD), CONSULTOR ECONÔMICO

E DE ENSINO SUPERIOR,

É PROFESSOR ASSOCIADO À FAAP

SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

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

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Os ases etílicos
e a ‘liberdade de bafo’

●✽
ROBERTO
MACEDO

Faxinas de
diarista ocasional

CORRUPÇÃO
ONGs, PT e aliados

Todos são honestos, não existem
corrupção nem maracutaias para
desvio de dinheiro público. Sen-
do 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 cui-
dado 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 re-
cursos públicos de tal monta tran-
sitando impunemente para bol-
sos amigos e partidos políticos de
todos os quadrantes que a cidada-
nia não pode deixar esse descala-
bro continuar. É a hora de ser ins-
tituído um Certificado Habilitan-
te de ONG, nos mesmos moldes
do que, por exemplo, é exigido pa-
ra uma empresa se tornar impor-
tadora – para obtenção do Radar
a Receita Federal requer extensa
lista de documentos e comprova-
ções de várias ordens, balanços, li-
vros contábeis, contratos de loca-
ção, certidões diversas, até prova
de titularidade de números telefô-
nicos, etc., etc. Sem a posse de
um certificado de complexidade
equivalente ao Radar não seria
possível uma ONG firmar convê-
nio de qualquer sorte com o po-
der público, de todos os níveis.
Ao menos das ONGs fantasmas
estaríamos livres. Não que a ban-
didagem, pública e privada, seja
incapaz de inventar novas artima-

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

Na contramão de Lula

A respeito da reportagem Dilma
tenta conter brechas que começa-
ram com Lula (31/10, A4), faço vo-
tos de que a presidente continue
a governar no seu estilo, tentan-
do consertar o que está errado,
sem se importar com quem é o
pai da criança. Diz a matéria que
o ex-presidente Lula vetou qual-
quer exigência de documentação
fiscal emitida pela Receita Fede-
ral para atestar o funcionamento
das ONGs beneficiárias de dinhei-
ro público. A presidente, notando
que as falcatruas estavam princi-
palmente nas ONGs penduradas
no governo, baixou dois decretos
para evitar irregularidades como
as que ocorrem em várias áreas

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

Demorou...

... para se passar a exigir maior ri-
gor com o dinheiro público desti-
nado às ONGs. Entretanto, só pa-
recer técnico não basta, porque
pareceres podem ser ajeitados e
adaptados. Há necessidade de
comprovação efetiva da necessi-
dade de uso do dinheiro público
antes e depois da aplicação. Não
pode perdurar nenhuma dúvida
de que a ONG beneficiada vai uti-
lizar 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-

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

Solução

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 arreca-
dam com chás, jantares, concer-
tos; e as dos políticos, só para rou-
bar nosso dinheiro. Dona Dilma,
extinga toda e qualquer doação
do governo a qualquer ONG e es-
tá 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 convê-
nios 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 bandi-
dos organizados, com fins muito
lucrativos, desviando dinheiro pú-
blico em proveito de políticos e
partidos corruptos. Se o poder pú-
blico fizesse o seu trabalho de for-
ma decente e eficiente, essas orga-
nizações 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 em-
preendimentos concluídos até de-
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EUGÊNIO BUCCI
E MARIA PAULA
DALLARI BUCCI

En garde!

LOREDANO

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

Tarefas desse tipo são
impotentes quando a
corrupção tem, como
hoje, natureza sistêmica

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box

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




