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Rabello, no portal Estadão.com.
br, uma nota informando que
um dos candidatos à prefeitura
respondiaa ações penais. Outra
vez a liberdade de imprensa
saiu desmoralizada. E a moda
se alastra. A esta altura, já são
dezenas de processos, no Brasil
inteiro,emquecandidatosacargos municipais suplicam ao Judiciário que vete todas as notícias que lhes desagradam.
Há pouco mais de uma semana, em Mato Grosso do Sul, o
juiz eleitoral Flávio Saad Peron
determinou que o Google retirassedo YouTube umvídeo que
criticava o candidato do PP à
prefeitura de Campo Grande.
Comonãofoiobedecidono prazo de 24 horas, ordenou a prisão
do executivo Fabio Coelho, diretor-geral do Google no Brasil.
Coelho chegou a ser detido no
dia 26de setembroe só foilibertadoporqueomesmomagistrado que mandara encarcerá-lo
mudou de ideia e, convencido
de que o crime era de “menor
potencial ofensivo”, expediu o
alvará de soltura.
Passado o desgaste, o saldo é
um só: em Campo Grande
quemlevouamelhorfoiocandidato do PP, pois o vídeo que ele
queriavetarfoiefetivamentebanido do YouTube. A censura
venceu e, atenção, quem mais
perdeu não foi o Google. O gigante da internet enfrenta pen-
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mentalidade autoritária, que
vem aumentando, precisamos
superar também o equívoco de
acreditar que “a bandeira da liberdade de imprensa é uma
agenda da direita”. O jornal Folha de S.Paulo, na sexta-feira
passada, afirmou em editorial
que “a maior ameaça à liberdade e expressão no Brasil, hoje,
partedoJudiciário”. Éisso mesmo, o editorial tem razão, mas
faltadizerqueessa ameaça contacomoapoiosilencioso(econfortável) de lideranças políticas
– algumas das quais, aliás, se
vêm beneficiando das mordaças judiciais.
A liberdade de imprensa está
longe de ser um consenso entre
nós. O Brasil unificou-se para
derrotar a inflação, assim como
agora se articula para combater
a pobreza, mas não enxerga na
liberdadedeimprensa umdireito fundamental de todos, independentemente da preferência
ideológica de cada um. Mais um
pouco e correremos o risco de
ter o Poder Judiciário exercendo as funções de editar jornais e
sites. Será possível estancar essa onda censória?
A resposta passa pelo Supremo e pelo Poder Legislativo,
mas, no principal, depende dos
agentes políticos. Do primeiro
se espera uma decisão que faça
valer para todo o Judiciário o
que foi definido com total clareza, em 2009, no acórdão assinado por Carlos Ayres Britto pondo fim à velha Lei de Imprensa.
“A crítica jornalística”, escreveu ele, “não é aprioristicamentesuscetíveldecensura,mesmo
que legislativa ou judicialmente
intentada”.Dosegundoseespera que o Marco Civil da Internet
tramite na direção certa, reafirmando a liberdade – que, vale
reforçar, é a liberdade da sociedade, não das empresas.
Acima disso, por fim, cabe às
lideranças políticas a tarefa de
sepultar a crença obscurantista
de que a liberdade só interessa à
burguesia. Já é tempo de saber
que a nossa liberdade somente
encontra espaço para prosperar quando a gente se empenha
em expandir a liberdade do outro. A liberdade de imprensa
não é um privilégio de jornalistas ou dos meios de comunicação: é um direito de todos nós.
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Mais um pouco e
correremos o risco de
ter o Judiciário
editando jornais e sites

des

re dentro dele um projeto de lei
que coíba com rigor esses e outros abusos. Em outras palavras, cabe à presidente Dilma a
iniciativadeuma“faxinaprocessual” para coibi-los e tornar as
greves de servidores mais civilizadas, e também respeitosas
aos direitos dos cidadãos, que
arcamcom asinconveniênciase
os prejuízos que elas trazem.
Quanto às reivindicações salariais em si, há também muito
a fazer. Como venho insistindo
nesteespaço, elassãoexacerbadas por distorções nas escalas
salariais dos servidores. Tais
distorçõesdenovoseevidenciaram numa reunião do Conselho
deEconomiada Associação Comercial de São Paulo, quando,
no dia 24 de setembro, o economista e professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, realizou uma apresentação
sobre o assunto. Entre outros
méritos,Marconiéumdosraríssimoseconomistasqueoconhecem bem, no qual tem também
experiência prática, pois já trabalhou no governo federal como diretor de Carreiras e de RemuneraçõesdoextintoMinistérioda Administração eReforma
do Estado.
Entreoutrosaspectosdaapresentação, destacaram-se: 1) A
despesa com pessoal federal subiu bem mais que a inflação desde o governo Lula; 2) com base

ais uma vez,
uma irracionalidade vem
ganhando
aresdeverdade no Brasil.
Fruto, talvez, da polarização
abrutalhada do debate público,
essa nova irracionalidade traz
um potencial destrutivo considerável. Podemos resumi-la numa frase curta: “A defesa da liberdade de imprensa é coisa da
direita, é uma agenda patronal”.
Trata-se de uma proposição absurda, irrefutavelmente absurda,tantoquantoestaoutra,muito difundida na seara da direita,
segundo a qual “essa conversa
dedireitoshumanossóservepara proteger bandidos”. Mesmo
assim, esse absurdo comove pequenas multidões.
Nessecaldodeculturamarcado pela animosidade, a censura
judicial encontra uma estrada
aberta, desimpedida, e cresce.
“É o de menos”, dizem uns. Outros até comemoram: “Finalmente a grande imprensa vem
tendo o que merece”. Foi assim
no dia 31 de julho de 2009, quando este jornal foi proibido pela
Justiça de veicular informações
sobre a Operação Boi Barrica,
entãoconduzidapelaPolíciaFederal.Logoapareceuquemargumentasse que a violência da medida judicial não constituía censura, que não se podia exagerar,
que o episódio não era grave. Já
se conheciam, naquele ano, algo
como 40 decisões judiciais impondo proibições prévias a
blogs e jornais de médio ou de
pequenoporte,masnemissoestimulou os indiferentes a abandonarem a indiferença. Como
resultado, o quadro piorou.
Desde então a mentalidade
censória só fez recrudescer. Em
2010umjuiz eleitoraldoTocantins, Liberato Póvoa, proibiu 84
veículos de comunicação de diversosEstadosdepublicarinformações sobre irregularidades
no governo de Carlos Gaguim
(PMDB)–que,nãonosesqueçamos, era candidato à reeleição.
AdecisãodePóvoafoimodificada logo em seguida, mas serviu
para ridicularizar a liberdade de
imprensa.De novo, osque achavam e continuam achando que
falar de liberdade de imprensa é
coisa de direita não se abalaram.
Agora em setembro, em Macapá, outro juiz eleitoral mandou que fosse suprimido do
blog do jornalista João Bosco
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Esse tema e os salários
precisam ficar na agenda
da presidente como
problemas importantes

em dados de 2008, verificou-se
que os salários do governo federal eram cerca de 100% superiores aos pagos pelo setor privado
quandoexaminadostrabalhadores com nível educacional e experiência equivalentes, e sem
contar os maiores benefícios
atribuídos aos servidores públicos, como estabilidade no emprego e aposentadoria integral;
3) na minha avaliação, é provável que essa diferença se tenha
agravado depois de 2008; 4)
também desde o governo Lula,
os diferentes salários iniciais de
várias carreiras subiram bem
mais que os salários finais, encurtando muito os horizontes
de remuneração dessas carreiras, o que reduz inventivos para
o progresso nelas.
Quanto a esta última constatação, uma tabela apresentada
mostrou seis carreiras de nível
superior com salários iniciais
entre R$ 12.900 e R$ 14.900,
que, na minha avaliação, representam cerca de três vezes o valor pago a jovens egressos desse
nível de ensino contratados pelo setor privado.
Não há necessidade de remunerações desse porte para atrair
profissionais competentes nas
fases iniciais de carreiras. Por
que o governo os remunera tão
bem? Uma das razões é por ser
um gestor incompetente da
enormidade de recursos que arrecada dos cidadãos. Trata esses recursos como se não fosse
desuaresponsabilidaderesguardar o interesse público.
Nessa linha sucumbe, às vezes gostosamente, como no governo Lula, às pressões políticas de segmentos fortes da burocracia governamental. E
quandoestesconseguemvantagens adicionais, os grupos mais
fracos, mas que não são bobos,
correm atrás desses ganhos erguendo a bandeira da isonomia,
numa corrida em que também
pontificam as que ornamentam
as greves dos servidores.
Em síntese, se a presidente
Dilmaquiserencará-lascomcoragemàalturadesuasresponsabilidades, será preciso ir muito
além de virar, como virou, apenas mais uma página da história
desses movimentos.
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postos a tanto. Afinal, tão ou
mais sagrado que o direito de
greveéodetrabalhar.Umpiquete deve ter suas atividades de
convencimento–masnãodeimpedimento – respeitadas e as
portas do local de trabalho devemestar abertasa quemqueira
adentrá-las. Impedimento físico é caso de polícia.
Outro absurdo é a frouxidão
governamental quanto ao pagamento de dias não trabalhados.
Enquanto a greve se desenrolava, de modo geral os salários
eram pagos, e é admissível que o
assunto da reposição dos dias
parados integre uma pauta de
negociações. Mas, com os salários já pagos, o governo começa
essa negociação fragilizado.
Assim, é preciso que este leve
aoCongressoNacionaleempur-
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A liberdade do Google
é a nossa liberdade
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ão vi mais notícias de greves de
servidores federais. A presidente Dilma Rousseff resistiu a reivindicações descabidas, atendeu uma ou outra em que viu
justas razões, deu um reajuste
salarial geral por conta da inflação futura, fechou o Orçamento de 2013 e o movimento se diluiu. Mas em 2014 pode vir outra temporada grevista marcada pelos mesmos abusos observados na encerrada.
Assim, é o momento de o governo federal se antecipar e trabalhar para reverter esse cenário, sem colocar o assunto na
prateleira. Entre o que resolver
estáanecessidadedelegislarsobre as greves de funcionários
públicos e de reexaminar as escalas salariais dos servidores.
Vou-me limitar aqui ao caso do
Poder Executivo.
Quanto às greves, de novo se
evidenciou a necessidade de
uma lei que regule adequadamente o direito dos servidores
públicos de fazê-las. Caso contrário, serão novamente atropelados os direitos dos cidadãos
em geral, que sofrem as consequências desses abusos. Professores deixaram de lecionar, fiscaisnãocumpriramsuasobrigações,portos,aeroportoseatérodovias tiveram seu funcionamento prejudicado. Tudo isso
causou aborrecimentos à populaçãoehouvetambémprejuízos
econômicos para as empresas e
pessoas mais afetadas.
Entre os abusos está o caso
de funcionários recorrerem à
tal“operação-padrão”.Narealidade, ela é a antítese do que de
fato é o padrão operacional,
poissignificaadesnecessáriainterrupção ou morosidade de
serviços, como o do tráfego em
estradas ou a chegada de passageiros ao País, a pretexto de
uma fiscalização ampliada. Mas
esse não é o padrão aqui nem
internacionalmente. Padrão
mesmo é a fiscalização por
amostragem e/ou por suspeição de irregularidades. Assim,
não cabe aumentar arbitrariamente o tamanho da amostra
ou,piorainda,estender oprocedimento a todos os que passam
por serviços como esses.
Outra ação absurda é a dos piqueteseoutros constrangimentos que impedem servidores de
trabalhar mesmo quando dis-
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dengas semelhantes em 28 países, mas segue a todo o vapor,
incólume. Quem perdeu foi o
eleitor. A liberdade do Google,
nessecaso,nãoéaliberdadeprivada de uma empresa: é a nossa
liberdade, é o nosso direito de
ter acessoà informação. Se queremosdefenderodireitoàinformação, precisamos defender a
liberdade do Google.
Por certo, ninguém aqui vai
argumentar que o diretor do
Google agiria bem se descumprisseaordemdojuiz.Nademocracia, ordens judiciais devem
serobedecidas.Mas,comamesma legitimidade, podem também ser questionadas na própria Justiça, como o próprio
Googletentafazer.A batalhajurídica é necessária. Só ela, porém, não basta. Para superar a
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
CORRUPÇÃO
E agora, Josés?

A festa acabou. Finalmente, após
sete longos anos, o ministro Joaquim Barbosa, relator da Ação Penal 470, o mensalão, no Supremo
Tribunal Federal (STF), iniciou o
julgamento do chamado “núcleo
político” do fétido esquema e,
com certeza, finalizará com chave de ouro sua brilhante atuação
no processo. Seu veredicto será
pela condenação dos envolvidos.
Serão julgados, além de outros,
os três principais mentores do
mensalão: José Dirceu, José Genoino e o fiel escudeiro Delúbio
Soares. E temos confiança nos demais ministros, que votarão em
seguida, de que acompanharão a
sentença do ilustre relator. Já gozam os magistrados da Suprema
Corte de elevada estima e gratidão do povo brasileiro ao confirmarem a existência da compra de
votos de parlamentares para o
sustento do governo infectado do
ex-presidente Lula. Mesmo que

ministro Joaquim Barbosa.

haja voto discordante, a condenação do núcleo será por goleada e
lavará a alma de uma nação. Felizmente, ainda há juízes no Brasil.

PEDRO PAULO SOUZA
pedrinhopsouza@hotmail.com
São Paulo

SERGIO DAFRÉ
sergio_dafre@hotmail.com
Jundiaí

STF

Os anéis e os dedos

Quando foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu perdeu a excelente oportunidade de passar à História como
um grande político. Com seu envolvimento no mensalão, Dirceu
perdeu os anéis e provavelmente
vai perder os dedos também...
VIRGÍLIO MELHADO PASSONI
mmpassoni@gmail.com
Jandaia do Sul (PR)

Bendito mensalão

Explico: se ele não tivesse existido, o nosso presidente seria José
Dirceu e não teríamos descoberto esse homem notável que é o

Sou forçado a reconhecer que Lula não errou em todas as suas decisões: foi ele que indicou Joaquim Barbosa – com um sopro de
Frei Beto, dizem – e outros corretos ministros do STF.
ADRILES ULHOA FILHO
adriles@uai.com.br
Belo Horizonte

O maior suspeito

Com o surgimento de novos suspeitos de envolvimento no mensalão, caso de um assessor do ministro Fernando Pimentel, ganha
destaque o fato de que o esquema foi muito maior do que o que
está sendo julgado no STF, como,
aliás, afirmou o próprio Marcos
Valério. Daí que não tem sentido

deixar por isso mesmo. Tudo terá
de ser passado a limpo se quisermos recuperar o orgulho de ser
brasileiros, vilmente surrupiado
de nós com esse e inúmeros outros episódios de corrupção e escândalos diversos que marcaram
os últimos anos, encabeçados por
altos personagens do governo e
dos partidos que formam sua base. E as investigações terão obrigatoriamente de dirigir o foco para
aquele que até as paredes do terceiro e do quarto andares do Palácio do Planalto sabem que é o personagem central do esquema: Lula, seu maior beneficiário e destinatário final, por ser o condutor
do projeto de poder do PT a que
o mensalão servia, como está ficando claro à medida que os votos no STF vão sendo proferidos.
Está na hora de a Nação brasileira
parar de ser engabelada por esse
que tem sido tratado como acima
de qualquer suspeita e, na realidade, é o mais suspeito de todos.
JORGE MANUEL DE OLIVEIRA
jmoliv11@hotmail.com
Guarulhos

A situação do PT

Há três anos Lula se considerava
“deus” e onipotente. Hoje é o espectro de homem decadente e
continua insultando nossa paciência. Vai uma dica para Lula: a vida
é curta, viva ao lado dos familiares; o PT é um Partido Trapalhão.
TANAY JIM BACELLAR
tanay.jim@gmail,com
São Caetano do Sul

Grande injustiça

Nestes momentos de julgamento
do mensalão, ninguém faz justiça
ao seu verdadeiro inventor. Esqueceram que quem inventou o
processo de comprar parlamentares foi o então presidente José
Sarney, com sua política do “toma lá dá cá”, instituída para comprar parlamentares. Lula apenas
copiou o processo. Enquanto Sarney pagava aos parlamentares
com vários tipos de benesses, Lula foi mais direto, pagando em di-

nheiro. Infelizmente para ele, era
nosso dinheiro, o dinheiro público proveniente dos nossos impostos, Lula apenas não teve a discrição e “finesse” de seu antecessor.
FABIO FIGUEIREDO
fafig3@terra.com.br
São Paulo

E o crucifixo?

O mensalão escancarou à Nação
muitas das mazelas e dos malfeitos do governo Lula. Seus comandados, desde os mais próximos,
estão respondendo por seus atos
no STF. Falta, porém, que o expresidente esclareça onde e com
quem está o crucifixo, obra de arte de grande valor, que ao término do seu mandato foi “aliviado”
do gabinete da Presidência da República, onde esteve pelo menos
desde o governo do presidente
Itamar Franco. Perguntar não
ofende! Eu só queria entender.
PEDRO MASCAGNI FILHO
p.mascagni@uol.com.br
Itatiba

