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SINAIS PARTICULARES

A redução da taxa de
juros básica, a Se-
lic, prevista para
9% ao ano, eviden-
cia a extorsão a
queestãosubmeti-

dos Estados e municípios em ra-
zão dos contratos firmados com
o governo federal no final dos
anos 1990. A não correção de dis-
torções posteriores, causadas
por mudanças na economia, le-
vou a uma situação injusta e a
um equívoco econômico, e sua
retificaçãonão aumentaria adívi-
da pública consolidada nem
comprometeria a boa gestão fis-
cal, permitindo ainda a elevação
da taxa de investimento público,
cujo baixo nível traz danos imen-
sos ao nosso desenvolvimento.

Esses contratos representa-
ram uma corajosa inovação do
governo FHC. A irresponsabili-
dade fiscal e os juros altos ti-
nham levado Estados e alguns
municípios a uma situação de
pré-insolvência. Por isso mes-
mo se aprovou, em 1997, uma lei
de refinanciamento de dívidas
estaduais, logo estendida a 180
municípios. Houve uma grande
operação de troca de ativos e
emissão de dívidas pelo Tesouro
Nacional, que refinanciou as dí-
vidas estaduais e municipais
com encargos financeiros então
subsidiados e prazode pagamen-
to em até 30 anos.

A fim de que a situação não se
repetisse, aos Estados e municí-
pios foram proibidas a emissão
de títulos de dívida mobiliária e
operações de crédito antecipan-
do receitas orçamentárias. A Lei
de Responsabilidade Fiscal
(LRF), de 2000, deu o contorno
final ao novo estilo no manejo
nas finanças públicas estaduais
e municipais, que ao longo dos
tempo foi mostrando mais quali-
dade do que o próprio manejo
federal. O sucesso foi tal que go-
vernos estaduais e prefeituras
passaram a ser os principais res-
ponsáveis pelo aumento do su-
perávit primário do setor públi-
co consolidado. Recentemente,
a imprensa internacional co-
mentou que essa experiência
brasileira é um modelo para a
União Europeia em crise. Teria
razão caso fosse a Europa uma
República federativa...

É pouco sabido que LRF não
se aplica em sua plenitude às fi-
nanças federais. Isso depende de
resolução do Senado, de iniciati-
va do Executivo, que nada fez.
Por que os arautos da boa políti-
ca fiscal ou da transformação do
Banco Central no quarto Poder
da República nunca chamam a
atenção para essa falha? Um mis-
tério. Além disso, desfrutando
amplos graus de liberdade, o go-
verno federal executa um orça-

mento paralelo (via vultosos res-
tos a pagar de orçamentos ante-
riores e créditos subsidiados do
BNDES ao setor privado) e para
fechar números do déficit anteci-
pa dividendos e tributos de ban-
cos e empresas estatais (e não
estatais) e até receitas, transfor-
mando barris de petróleo ainda
no pré-sal em transferências da
Petrobrás ao Tesouro.

Voltando à lei de 1997: o inde-
xador dos contratos de refinan-
ciamento a Estados e municí-
pios foi o Índice Geral de Preços
da Fundação Getúlio Vargas, o
IGP-DI. A taxa de juros foi fixada
entre 6% e 9% acima do índice,
dependendo da amortização ex-
traordinária do saldo devedor.
Na época, os juros reais chega-
vam a 15%, daí o subsídio. No
Congresso foi introduzido um
teto para o pagamento anual dos
serviços da dívida, de 13% das re-

ceitas orçamentárias líquidas.
O IGP-DI acabou sendo um

índice ruim, demasiado depen-
dente de choques cambiais e pre-
ços de commodities. Apesar do
advento do regime de câmbio
flutuante, o governo manteve-o
como superindexador das dívi-
das estaduais e municipais. E as
taxas de juros, encavaladas nes-
sa supercorreção, tornaram-se
altas demais: até cinco ou seis
pontos acima da Selic. Enquan-
to cobra 14% ou mais das prefei-
turas e 12,5% de alguns Estados,
o governo empresta a grandes
grupos privados, via BNDES, a
juros de 4% a 5%.

Em 2010 o serviço da dívida
dos Estados foi de R$ 29 bilhões,
equivalentes a 62% do seu inves-
timento total. Paga-se bastante,
mas, mesmo assim, o principal
vem aumentando, como é o caso
da capital paulista, cuja dívida
cresceu cerca de cinco vezes en-
tre 2000-2011, apesar do paga-
mento de R$ 16 bilhões! Se, em
vez do IGP mais 9%, a dívida da
cidade acompanhasse a Selic, os
encargos acumulados em 2011
seriam R$ 17 bilhões menores!

Os diagnósticos sobre essa
perversidade são numerosos e
quaseconsensuais. Uma das pro-
postas é óbvia:atrelar retroativa-
mente as dívidas à Selic. Há,
além disso, uma medida simples
efácil: permitir quearelação dívi-
da/receita corrente líquida dos
municípios seja a mesma dos Es-
tados, ou seja, 2, em vez de 1,2,
como é hoje.

Mas, afinal, por que nada tem
sido feito de prático para elimi-
nar essa perversidade? Um fator
é a possibilidade de decisões dis-
cricionárias, dando-se autoriza-
ções especiais para este ou aque-
le captar créditos ou até receber

contribuições fiscais diretas.
Prática nada republicana, para
usar termo em moda.

Há, porém, um erro mais im-
portante em curso: a ideia de que
todos os problemas federativos
– dívida, royalties, Fundo de Par-
ticipação dos Estados, guerra fis-
cal predatória – deveriam ser re-
solvidos simultaneamente num
grande pacto! Bela fórmula para
o imobilismo, lamentações, dis-
cursos triviais e comissões de al-
to nível. A estratégia correta é a
oposta: resolver um problema
de cada vez, sem excluir possí-
veis compensações localizadas
transitórias, começando pelo
mais fácil, que é o das dívidas – a
ponta do barbante para desatar
o novelo federativo.

Se isso for equacionado, os Es-
tados e municípios teriam aces-
so a mais recursos. Mas deveria
exigir-se, formalmente, uma
contrapartida, que tudo fosse
destinado a investimentos. Ao
contrário do folclore, as esferas
estaduais e municipais, na mé-
dia, são mais ágeis do que a fede-
ral para investir. Já dão conta,
aliás, de uns dois terços do total
dos investimentos governamen-
tais no Brasil (excluindo empre-
sas). O efeito seria altamente po-
sitivo num país onde tais investi-
mentos, como fração do produ-
to interno bruto (PIB), são dos
menores do mundo – uns cinco
pontos porcentuais abaixo da
média no restante da América
Latina.
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H á uma semana
o Tribunal Su-
perior Eleito-
ral (TSE) ado-
tou uma deci-
são, data venia,

desconcertante: proibiu que
candidatos a cargos eletivos di-
gamnoTwitterque são candida-
tos. A proibição estende-se aos
partidos políticos. Assim, aca-
bou valendo para a famosa rede
social dos 140 caracteres a regra
que já é aplicadaao rádio e à tele-
visão: propaganda de candida-
tos, só depois do início oficial
do período de campanha eleito-
ral. Os políticos e seus partidos
só poderão falar de suas candi-
daturas no Twitter depois do
dia 5 de julho. O veredicto ge-
rou mal-estar.

A egrégia Corte registrou um
escore deveras apertado: qua-
tro ministros favoráveis ao veto
derrotaram outros três que não
viam razão para adotá-lo. Foi al-
go inesperado. Aqui, podería-
mos dizer do Poder Judiciário o
que frequentemente falam do
futebol: de vez em quando ele
se revela uma caixinha de sur-
presas. É verdade que ainda não
nos encontramos diante daque-
le cenário irrecorrível a que dão
o nome de trânsito em julgado.
Ainda existe margem para que a
decisão seja revista. Com base
nisso, um partido político, o
PPS, tenta obteruma reconside-
ração da matéria, recorrendo

ao Supremo Tribunal Federal.
Veremos no que vai dar.

Ninguém aqui, neste espaço,
pretende ensinar a razoabilida-
de a jurisconsultos. Lembremos
que, fora esse incidente, o TSE
vem conquistando visibilidade
mundial, claramente positiva,
como um tribunal em que a justi-
ça é ágil e avançada. Que fique
bem claro: não é o caso de criti-
car nominalmente nenhum dos
ministros da Corte. Não há dúvi-
da de que o princípio que os mo-
ve é a proteção do eleitor diante
dos eventuais abusos do poder
econômico, que tem condições
de mobilizar suas máquinas de
propaganda e, com isso, desequi-
librar a disputa. O que cabe a um
artigo de jornal, nesse caso, é
apenas uma tentativa de com-
preender e debater o fundamen-
to da posição que prevaleceu.
Em que tipo de raciocínio essa

decisão se apoia? Quais são suas
bases lógicas?

Não há muita polêmica em re-
lação aos parâmetros que regem
a campanha política nas emisso-
ras de rádio e de televisão. Essas
regras se tornaram um consenso
nacional. Na TV e no rádio a cam-
panha só pode ir ao ar dentro de
um período determinado – o pe-
ríodo eleitoral, esse mesmo que
será aberto agora, no dia 5 de ju-
lho, e que se estende até a data
em que o eleitor vai às urnas. A
Justiça Eleitoral também distri-
bui a exposição dos candidatos
nas emissoras de acordo com a
representatividade das coliga-
ções partidárias. Nada mais jus-
to. Se um único partido, ou um
candidato, pudesse fazer mais
propaganda que todos os de-
mais só porque tem mais dinhei-
ro, poderia viciar a eleição. Claro
que em outros países, como nos
Estados Unidos, onde o sistema
se baseia no bipartidarismo, os
efeitos da propaganda paga são
menos perversos. No Brasil, po-
rém, com essas dezenas de siglas
cujas identidades se confun-
dem, um único partideco endi-
nheirado pode promover a
maior confusão e melar o jogo.

Em nosso país, em suma, o
equilíbrio da disputa depende
de uma repartição racional do
tempo de TV e de rádio entre os
vários candidatos. Isso é a ex-
pressão da justiça. Para o bem do
eleitor e da democracia, a exposi-
ção das diversas candidaturas
nos meios de comunicação de
massa – rádio e TV – precisa ser
disciplinada por lei.

Se isso é válido para a TV, por
que não seria válido para o Twit-
ter? Aqui provavelmente repou-
sa aarmadilha em que caiu a deci-
são do TSE. A analogia, nesse ca-

so, carece de fundamento lógi-
co. Pior ainda: se artificialmente
aplicada, produz injustiça. Não é
tão difícil entender por quê.

As emissoras de rádio e televi-
são são feitas de espaços e tem-
pos finitos, uma característica
que as diferencia total e radical-
mente das redes sociais da era
digital. Numa cidade cabem ape-
nas algumas estações de rádio e
TV – e, dentro delas, o dia tem
apenas 24 horas. Não mais. Daí
que, no caso das eleições brasi-
leiras, com as particularidades
do nosso sistema partidário, as-
segurar por lei que os partidos
tenham lugar proporcional den-
tro delas é indispensável para o
equilíbrio da campanha. Sem is-
so os partidos mais ricos acaba-
riam comprando os espaços que
poderiam ir para os partidos
mais pobres e teríamos assime-
trias insanáveis.

Isto posto, muita atenção:
com o Twitter, o espaço e o tem-
po não são finitos. Simples as-
sim: não são finitos. Todo mundo
pode postar o que quiser, por
quantas horas quiser, quantas
vezes quiser. É o cidadão que vai
decidir, depois, o que quer ler e
quando, mais ou menos como
numa grande biblioteca virtual:
os conteúdos estão todos lá, à
espera de quem os queira, e o
leitor é que vai escolher o que
ler. Mais ainda: se ele quiser dei-
xar para ler mais tarde, a mensa-
gem continuará lá, não vai fugir
pelos ares.

Quando um candidato diz al-
guma coisa no Twitter, ele não
se está apropriando de um tem-
po ou de um espaço que pode-
riam ser de outro candidato.
Não há distorção, não há iniqui-
dades. Além disso, não é neces-
sário dinheiro para que alguém
coloque qualquer mensagem no
Twitter. Trata-se de um canal
aberto a todos os que nele se
queiram manifestar. Portanto,
as redes sociais não podem nem
devem ser equiparadas ao rádio
e à televisão para efeitos de cam-
panha eleitoral. Nelas, fran-
quear a todos o direito de voz é o
melhor caminho para se alcan-
çar o equilíbrio.

Fora o que, há o critério proto-
jurídico do ridículo, que, se bem
observado, previne a tentação
das decisões ineficazes. Como
se pode impedir alguém de se de-
clarar candidato se esse alguém
vive repetindo isso nos jornais,
nas palestras, nos seus telefone-
mas, nos seus e-mails? O Twitter
não é propaganda paga, mas um
fato da vida, como as notícias, as
salas de aula, as conversas entre
amigos (ainda que entabuladas
em público).

Proibir um sujeito de falar de
si mesmo numa rede social é um
pouco ridículo.
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Estados e municípios
sob extorsão

GOVERNO DILMA
Educação e pesquisa

Está difícil de acreditar na notícia
de que o governo federal decidiu
cortar 23% do orçamento do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e
Inovação. Se a presidente Dilma
Rousseff decidiu fazer isso por
conta própria, deve estar brincan-
do; se, porém, foi influenciada
por seus ministros, ela está muito
mal assessorada. A riqueza de um
país não decorre necessariamen-
te do que a natureza nos possa
oferecer, mas, principalmente,
dos estudos e pesquisas de um go-
verno sério e competente, acima
de tudo. Nenhum país no mundo
consegue manter-se e aumentar
a sua riqueza sem um investimen-
to maciço na educação básica e
em pesquisas de alta tecnologia.
A maior prova está em Taiwan,
que mesmo não tendo riquezas
naturais a seu favor possui a quar-
ta maior reserva financeira do pla-

neta graças ao investimento em
pesquisas tecnológicas, que esse
país leva a sério. Por que não cor-
tar gastos com futuros estádios
de futebol que estão construindo
e, logo após a Copa de 2014, se tor-
narão elefantes brancos?
EUGENIO DE ARAUJO SILVA
eugenio-araujo@uol.com.br
São José dos Campos

COPA DO MUNDO
E o legado?

É chover no molhado dizer que o
governo petista é a primazia da in-
competência gerencial em rela-
ção a obras de infraestrutura.
Após nove anos de PT, nossas es-
tradas continuam catastróficas;
nossos portos e aeroportos, obso-
letos; e nossas obras de ferrovias
não deslancham. Mas é indescul-
pável o fato de que isso se dê às
vésperas da organização de um
evento como a Copa do Mundo.
Faltando pouco mais de dois

anos para a competição, não se vê
nenhum canteiro de obras nos lo-
cais das tão anunciadas obras de
mobilidade urbana que seriam
realizadas nas cidades-sede da Co-
pa. A única coisa que se vê são re-
moções irregulares de morado-
res, adiamentos sucessivos e apro-
priações para lá de suspeitas – en-
quanto isso, avenidas, corredores
de ônibus e afins continuam exis-
tindo apenas no papel. É fato: o
governo Lula-Dilma não se prepa-
rou para executar um plano ousa-
do de investimentos em infraes-
trutura nem quando assumiu, em
2003, nem com vista à realização
do torneio. E eis que nossa econo-
mia cresce na base de voo de gali-
nha, a 2,7%, com um evento des-
se porte batendo à nossa porta.
Resultado: por causa da inépcia
petista na gestão infraestrutural,
estamos ainda mais atrasados re-
lativamente aos demais emergen-
tes do que estávamos no final do
período FHC. Cadê o legado da
Copa, “presidenta” Dilma? Cadê

o tal “resgate do orgulho nacio-
nal”, ex-presidente Lula?
HENRIQUE BRIGATTE
hbrigatte@yahoo.com.br
Pindamonhangaba

Bebidas alcoólicas

Se liberarem a venda de bebidas
alcoólicas por ocasião dos jogos
da Copa das Confederações
(2013) e na Copa do Mundo em
2014, vão ter de deletar o Código
de Trânsito Brasileiro nesses pe-
ríodos. Isso porque será inviável a
fiscalização dos motoristas na saí-
da das partidas – não haverá poli-
ciais suficientes, nem mesmo ba-
fômetros para todos.
ARCANGELO SFORCIN FILHO
arcangelosforcin@gmail.com
São Paulo

Alarido

A discussão sobre a aprovação ou

não de bebidas alcoólicas nos es-
tádios durante a realização dos jo-
gos da Copa do Mundo de Fute-
bol no Brasil em 2014 deve estar
deixando os estrangeiros confu-
sos. Se as notícias quase que diá-
rias de desvio de dinheiro público
– que deveria ser aplicado em edu-
cação, saúde, saneamento bási-
co... – se tornaram rotina, por que
tanto alarido sobre se o torcedor
poderá beber ou não nos estádios
durante a Copa?
EDGARD GOBBI
edgardgobbi@gmail.com
Campinas

CORRUPÇÃO
Na saúde

A imprensa tem abordado com
destaque os episódios da corrup-
ção na saúde. O ministério cance-
lou contratos com as empresas
denunciadas, cujos dirigentes vão
ser todos ouvidos pelas autorida-
des, que esperam puni-los. Entre-

tanto, nenhuma palavra de tais au-
toridades sobre a punição do ou-
tro lado do crime, qual seja, o dos
funcionários públicos que leva-
ram as propinas, anteriormente,
no hospital em foco e nos demais
hospitais clientes da roubalheira.
Aparentemente, os empresários
corromperam inocentes funcio-
nários públicos...
NELSON CARVALHO
nscarv@gmail.com
São Paulo

Interesse

Por que foi preciso um programa
de televisão elaborar um eficiente
esquema para apanhar em fla-
grante corruptos envolvidos em
fraudes em licitações na saúde?
Será que o Ministério Público ou
a Polícia Federal não têm essa ca-
pacidade? Ou seria falta de inte-
resse, mesmo? Agora todos os po-
líticos falam em CPI e punição pa-
ra os responsáveis. Ficou prova-
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Ivan Sartori, presidente do TJ-SP

LOREDANO

As redes sociais não
podem nem devem ser
equiparadas ao rádio e à
TV para efeitos eleitorais

Resolver as dívidas com
o Tesouro é a ponta
do barbante para desatar
o novelo federativo
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




