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cordar a própria sugestão: o aumento de US$ 500 bilhões na capacidade
de empréstimo do Fundo deveria ser
combinado com a formação, na Europa, de uma muralha protetora (firewall) com igual credibilidade e de tamanho adequado.
Sendo membros do G-20, os alemães obviamente concordaram com
o prazo estipulado para a decisão sobre o fundo europeu. Não assumiram, no entanto, nenhum compromisso quanto ao tamanho do muro
de proteção.
O jogo de pressões deverá continuar nas próximas semanas e qualquer decisão a respeito da participação do FMI e da contribuição
dos emergentes ficará para abril. O
assunto será com certeza um dos
temas centrais da reunião de primavera do Fundo e, em paralelo, de
mais uma discussão entre ministros do G-20.
Na próxima quinta-feira, em Bru-

ed

Enquanto o impasse continua, também se atrasam as decisões sobre novos recursos para o FMI e sobre a
contribuição dos grandes emergentes para esse esforço. A diretora-gerente da instituição havia proposto
levantar US$ 500 bilhões adicionais
para reforçar sua capacidade de ajuda aos países em dificuldades.
Governos dos maiores países emergentes, incluído o do Brasil, dispuseram-se a contribuir para as operações de socorro por meio de novos
aportes ao Fundo. Mas todos esses
pontos estão condicionados à decisão dos europeus sobre a ampliação
de seus recursos de estabilização.
Segundo o comunicado oficial do
G-20, essa decisão será um fator essencial para o esforço de mobilização de dinheiro para o FMI. Em comentário sobre a reunião, a diretoragerente Christine Lagarde, também
participante do encontro, repetiu as
palavras do comunicado, além de re-
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O prolongamento da crise na Europa – que gera risco para todas as regiões – é em grande parte um reflexo
dessa incapacidade. Na Cidade do
México, no último fim de semana, autoridades econômicas do grupo tentaram, mais uma vez, avançar na busca de soluções para o drama europeu
e para os mercados internacionais.
Mais uma vez, a unanimidade exibida nas palavras do comunicado final
é apenas aparente e novamente as
ações necessárias para a solução dos
problemas foram adiadas.
O impasse mais evidente envolve
as autoridades alemãs e sua resistência à ampliação dos meios de resgate
financeiro da Europa. O Parlamento
alemão aprovou nesta segunda-feira
o novo pacote de € 130 bilhões de
ajuda conjunta à Grécia. Mas o governo alemão e seus aliados continuam
contrários à formação de um fundo
de mais de € 500 bilhões para estabilização financeira na região.

Tunga no FGTS
ara cumprir a meta
dosuperávitprimário do setor público nos últimos
anos, o governo
não tem hesitado
em realizar manobras contábeis, incorporando receitas de
estatais ou não levando em conta certas despesas. Este ano, pelo visto, não será exceção.
Nos cortes de R$ 55 bilhões
anunciados na semana passada pelos ministro da Fazenda,
Guido Mantega, e pela ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, no Orçamento-Geral da União para este exercício, consta uma parcela de R$
2,96 bilhões, relativa à multa
adicional de 10% paga pelas
empresas que demitirem trabalhadores sem justa causa, recursos que, por lei, deveriam
ser creditados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF).
A jogada se tornou possível
porque não há exigência de que
o repasse seja feito “imediatamente” ao Fundo. Os atilados
técnicos do governo se valeram
da inexistência desse advérbio
no texto legal para encaixar essa parcela nos cortes. E não foi
especificado quando esses recursos voltarão para o FGTS,
que pertence aos trabalhadores
e não ao governo. Trata-se de
uma verdadeira tunga. É como
se a importância retida fizesse
parte, para todos os efeitos, da
arrecadaçãotributáriadogoverno– quandonaverdadeo governo é mero intermediário entre a
empresa que paga a multa e o
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço que a recebe.

P

O governo, nesse caso, não
improvisou. A artimanha vinha
sendo tramada há tempo. Como mostrou o artigo de RibamarOliveira,publicadopelojornal Valor (23/2), a tabela sobre
resultados do Tesouro Nacional (dequalquer mês), constante da página do órgão, que pode
seracessadapelainternet, informa, em nota de rodapé, que a
metodologia utilizada “não inclui receitas de contribuição do
FGTSedespesas comocomplemento da atualização monetária, conforme previsto na Lei
Complementar n.º 110/2001”. A
“limpeza”, portanto, era feita
há tempo, em antecipação ao

Um aparente corte
de despesas, na verdade,
representa corte
de receita do FGTS
corte de R$ 2,96 milhões, agora
efetivado. Esse valor faz parte
doscortes incluídosnas“reestimativas de despesas obrigatórias”. Ao reestimar, o governo
passou por cima de uma obrigação legal, ou seja, ficou com a
receita e cancelou a “despesa”.
É preciso deixar claro que
não há perda direta e imediata
para o trabalhador. Segundo a
regulamentação em vigor, em
caso de demissão sem justa
causa, o empregador deverá
depositar na conta vinculada
do trabalhador uma indenização de 40%.
Esta é calculada sobre o total
dosdepósitosrealizadosnaconta do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço durante o
contrato de trabalho, devidamente corrigido, inclusive so-

trulhar nossas fronteiras, constantemente transpostas por terroristas e traficantes? Se transportássemos este quadro para uma entidade privada, não sobraria ninguém, começando pelo CEO, passando por diretores, gerentes,
etc. A Argentina já tem cinco Prêmios Nobel; a Índia, nove; o Paquistão, três! E nós? Nós passamos vergonha.

acredita, uma vez que a manutenção foi deficitária? Firulas... Firulas para engambelar os integrantes da equipe. Obviamente, não
foi cumprido o orçamento destinado, como não cumpre no caso
da saúde, da educação e de outros
segmentos, pois a corrupção leva
toda a verba do erário. Até quando este povo vai permanecer na
ignorância e na cegueira?

ENNIO REZENDE
enniocr@uol.com.br
Cotia

JOÃO ROBERTO GULLINO
jrgullino@oi.com.br
Petrópolis (RJ)

Tragédia no gelo

Chamem os japoneses

O que podemos deduzir diante
dos fatos é que o governo federal
pouca atenção deu e dá a tais missões científicas. Para ele, é assunto secundário, em confronto com
os demais países, e reage da única
maneira em que tem competência: com promessas, como a de
que vai recuperar a estação na Antártida em dois anos. Alguém

Quando do tsunami, os japoneses reconstruíram estradas, cidades, instalações e muitas outras
coisas em menos de 60 dias. Vá lá
que a estação brasileira esteja em
local de difícil acesso, mas dois
anos é tempo demais!
ODAIR PICCIOLLI
odairpicciolli@moradadoscolibris.com.br
Extrema (MG)

xelas, ministros de Finanças da zona
do euro deverão examinar novamente a situação da Grécia, o acordo do
Tesouro grego com os credores privados para perdão parcial da dívida e
as condições de execução do programa de ajuste aprovado pelo Parlamento em Atenas. Apesar da aprovação desse programa e de estar praticamente certo o acordo com os bancos, restam dúvidas sobre o ajuste
grego. Mais ajuda pode ser necessária, disse o ministro de Finanças da
Alemanha, Wolfgang Schäeuble.
Mas o problema europeu envolve outras economias e sua solução será difícil e penosa enquanto prevalecer a
receita alemã.
Sem a crise europeia, faltaria cuidar do desequilíbrio entre superavitários e deficitários, especialmente Estados Unidos e China, tema importante para todos e há muito tempo
em pauta. Também diante desse problema o G-20 tem sido impotente.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2012, Primeiro Caderno, p.A3 .
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A economia global
continua na zona
de perigo e os países do G-20 precisam fortalecer sua
resistência a novos
choques, advertiu a
diretora-gerente
do Fundo Monetário Internacional
(FMI), Christine Lagarde. Ninguém
ignora a importância dessa advertência, mas os líderes das principais potências econômicas se mostram incapazes de repetir a cooperação de
2008-2009, quando os choques causados pelo estouro da bolha financeira se espalharam pelo mundo. Saudado naquele tempo como o novo comitê executivo da economia global,
o fórum constituído pelos chefes de
governo, ministros e presidentes de
bancos centrais do Grupo dos 20
vem-se mostrando cada vez menos
eficaz como centro de decisões e de
articulação de políticas.
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A impotência do G-20

Cipoal legislativo
breosdepósitos sacadosdurante a vigência do contrato. A conta para o empregador é mais salgada, pois deve recolher mais
10% a título de contribuição social.É esseo dinheiroquedeixará de ser repassado para engordar o superávit primário.
As perdas do trabalhador são
indiretas. Os recursos oriundos
dacontribuição social aoFundo
de Garantia do Tempo de Serviço fazem parte do total utilizado para financiamento habitacional e para investimentos na
área de saneamento básico.
Com menos verbas destinadas
ao FGTS, em razão do corte da
contribuiçãosocial,aCaixaEconômica Federal disporá de menosrecursosparaatenderàcrescente demanda de empréstimos para compra da casa própria, inclusive por aquelas famílias de menor renda, em condições de beneficiar-se do programa Minha Casa, Minha Vida,
que seria poupado de qualquer
redução,comogarantiuogoverno. Trata-se também, como a
própria denominação do encargo indica, de um gasto social,
que, na versão oficial, também
não estaria sujeito a cortes.
Tudo se subordina à determinação do governo de obter um
superávit primário do setor público de 3% este ano, que, em si,
é um objetivo louvável, se levadoasério.Deacordocomasmelhores práticas da administração pública, o superávit primário deveria resultar da contenção rígida das despesas de custeio da máquina, jamais pelo
corte sub-reptício de uma contribuição feita pelas empresas
com uma finalidade perfeitamente definida.

R$ 593,4 mil equivalem a
quantas consultas pelo
Sistema Único de Saúde?”
MARIA DO CARMO ZAFFALON
LEME CARDOSO / BAURU,
SOBRE OS CARROS COMPRADOS
PELA PREVIDÊNCIA
mdokrmo@hotmail.com

“Diante da interminável
inércia política, o jeito é
bota de borracha, capa de
chuva e muita reza para
São Pedro não exagerar”
FILIPE LUIZ RIBEIRO SOUSA / SÃO
CARLOS, SOBRE AS ENCHENTES
filipelrsousa@yahoo.com.br

s várias mudanças parciais de códigos anacrônicos que o Congresso tem aprovado, por meio
de leis especiais, adensam o cipoal legislativo reinante no
País, disseminam a incerteza jurídica na sociedade, sobrecarregam o Supremo Tribunal Federal (STF) e obrigam o Senado a
editar resoluções para adaptar
as decisões da Corte ao ordenamento jurídico.
Há duas semanas, o Senado
editou uma resolução para suprimir da Lei 11.343 – que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(Sisnad)– uma expressão que o
STF considerou inconstitucional. Essa lei foi aprovada em
2006 para atualizar a parte relativa ao tráfico de drogas do Código Penal, em vigor desde
1940, quando eram outras as
condições sociais, econômicas
e culturais do País. Entre outras inovações, a Lei 11.343 tipifica de forma mais precisa os
crimes associados ao tráfico de
drogas e aumenta as penas para os narcotraficantes.
Mas, a Lei 11.343 está redigida em termos vagos e imprecisos, que dão margem às mais
variadas interpretações. O inciso IV do artigo 4.º, por exemplo, recomenda “a promoção
de consensos nacionais, de ampla participação social, para o
estabelecimento das estratégias do Sisnad”. O inciso VI recomenda à administração pública “o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas”. E o inciso X defi-

A

ne como princípio do Sisnad “a
observância do equilíbrio entre
as atividades de prevenção do
uso indevido, atenção a reinserção social de usuários e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito,
visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social”.
Em outro artigo, a Lei 11.343
trata das penas aplicáveis a
quem for condenado por crime
de tráfico. O artigo 44 do Código Penal prevê a conversão da
pena de prisão em penas alternativas, quando a condenação
não for superior a 4 anos e o crime não tenha sido cometido
com violência. Contudo, a apli-

Reformas parciais em
vários códigos, na
prática, estão criando
insegurança jurídica
cação dessa regra a narcotraficantes foi vedada pelo artigo 33
da Lei 11.343. Em setembro de
2010, ao julgar um pedido de
habeas corpus impetrado por
um traficante condenado a 1
ano e 8 meses de reclusão, que
havia sido preso em flagrante
com 13,4 gramas de cocaína, o
Supremo considerou a proibição inconstitucional.
O julgamento durou sete meses e a Corte entendeu que o
Congresso, ao votar a Lei 11.343,
tirou dos juízes criminais o poder de individualizar as punições, o que lhes permitia optar
pelapena de prisão ou por penas
alternativas, conforme as peculiaridades de cada caso. “O princípio da individualização da pena significa o reconhecimento
de que cada ser humano é um

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 6º andar, CEP 02598-900
Fax: (11) 3856-2920
E-mail: forum@grupoestado.com.br

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR
TEMA DO DIA

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:

MEC fixa em R$ 1.451
piso dos professores

1.047

Valor teve aumento de 22,2%;
questionada por governadores, lei
foi confirmada pelo STF
● “Salário do professor devia ser de, no mínimo, R$ 5 mil para
aguentar muito pai chato e criança sem educação.”
EMERSON MARTINS

● “Quem vive com isso? Sustenta uma família e faz a cabeça de
muitos? Quanto ganha o Tiririca?”
TÂNIA COX
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microcosmo. Ninguém mais do
que o juiz da causa pode saber a
melhor pena para castigar e ressocializaro apenado”,disse orelator Ayres Britto. “Vislumbro
um abuso do poder de legislar
porpartedo Congresso,que culminaporsubstituir-se ao magistradonodesempenhodaatividade jurisdicional”, afirmou o decano do STF, ministro José Celso de Mello Filho.
Foi por causa dessa decisão
quenodia15defevereiroo Senado editou a Resolução n.º 5, adequando o texto da Lei 11.343 à
decisão tomada pelo STF em
2010. A resolução tem dois efeitos práticos e polêmicos. A partir de agora, traficantes de pequeno porte poderão ter a pena
deprisãosubstituídaporprestação pecuniária, perda de bens e
valores, prestação de serviços a
comunidadesouaentidades públicas, interdição temporária de
direitos e limitação de fim de semana. Além disso, a resolução
colocará em liberdade inúmeroscondenados por tráfico– um
doscrimes responsáveispelasuperlotação do sistema prisional,
Advogados criminalistas elogiamamedida.Jáosjuízescriminais a criticam, alegando que
não faz sentido mandar narcotraficantes prestar serviços em
escolas, creches e hospitais.
Eosjuristaslembram quetanto a decisão do STF quanto a
resolução do Senado colidem
com outros dispositivos da legislação,que consideram otráficoum crime hediondoe inafiançável, motivo pelo qual não pode comportar penas alternativas. Esse quadro é mais uma
amostradocaosjurídicoreinante no País.

● “Eu realmente espero que haja um projeto onde este seja o
primeiro aumento de muitos necessários.”
BRUNO CARNEIRO
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