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Ontem soube que
a noite anterior
trouxera mais
um motivo de
indignação pelo
que faz o gover-

no federal, em particular na
área econômica.Com sua tradi-
cional sabujice diante do Exe-
cutivo, naquela noite o Con-
gresso Nacional manteve o ve-
to da presidente Dilma Rous-
seff a projeto de lei que extin-
guia a multa adicional de 10%
sobre o valor do FGTS nas dis-
pensas injustificadas.

Meu mestre de FGTS, como
de outros temas e muitas aulas
no passado, tem sido o profes-
sor José Pastore, conhecido es-
pecialista em relações do traba-
lho e também articulista deste
jornal. No último dia 10 publi-
cou texto em que, com muita
razão, defendia a rejeição do ve-
to. Perdemos mais uma, Zé.

Muito do que se segue reitera
argumentos do mesmo artigo,
conforme trechos abaixo apre-
sentados entre aspas, pois a
eles não há o que acrescentar.
Só há muito a lamentar porque
o Congresso os desprezou.

Primeiro, a história. “A apro-
vação do (...) adicional decor-
reudeumalonganegociaçãoen-
tre governo, empresários e tra-
balhadores no ano de 2001. Na
época, o governo anunciou que
o Brasil havia realizado ‘o maior
acordodomundo’.Defato,ova-
lor envolvido para cobrir o défi-
cit era de R$ 42 bilhões! Para dar
vida ao acordo, a Lei Comple-
mentar n.º 110/2001 (...)” fez a
multa saltar de 40% para 50%. E
o governo ficou legalmente
com esses 10% adicionais para
cobrir o déficit.

Com isso ele foi coberto em
fevereiro de 2012, ou seja, em
aproximadamente dez anos.
Mas a cobrança do adicional
continuou. O Executivo, vendo
o dinheiro entrar no caixa, fin-
giu-se demorto. Todavia o Con-
gresso foi acordado para cum-
prirotratoerevogaroadicional.

Assim, completando proces-
so legislativo iniciado no Sena-
do, por “(...) 315 votos a favor, 95
contrários e 1 abstenção, a Câ-
mara dos Deputados aprovou
em 3 de julho de 2013 o Projeto
deLeiComplementar(PLP)n.º
200”, para extinguir o adicional
de 10% da indenização de dis-
pensa do FGTS.

Nota-se nessa votação, há
pouco mais de dois meses, a es-

magadora maioria que aprovou
o projeto. O que teria levado à
mudançadeopinião emtão cur-
toespaço detempo? Certamen-
te não foram argumentos de or-
dem lógica ou de natureza le-
gal. Vale lembrar que o projeto
“(...) foi vetado pela presidente
Dilma sob a alegação de que os
cerca de R$ 3 bilhões anuais de-
correntes do referido adicional
fariam falta ao Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida. Não há
dúvida de que a presidente Dil-
ma se equivocou na sua justifi-
cativa. Aqueles recursos nunca
fizeram parte do Orçamento da
União. Por mais nobres que se-
jam os seus propósitos do pro-
grama habitacional, os 10% do
FGTS não foram criados para
aquele fim”.

Nem foram parar nele. Antes

de ontem a Folha de S.Paulo pu-
blicou matéria registrando que
“o dinheiro arrecadado com a
multa(...)temajudadoo Tesou-
ro Nacional a cobrir perdas de
arrecadação (...). Ao contrário
doqueargumenta ogoverno pa-
ra convencer o Congresso a não
extinguir a multa, os recursos
não estão no bolo que financia
o (...) Minha Casa Minha Vida.
(...) Amparado numa brecha le-
gal, o Tesouro passou a reter os
recursos em abril de 2012, com-
prometendo-se a devolvê-los
ao FGTS em prazo indefinido”.
Ou seja, o FGTS também foi en-
ganado e integrado à chamada
“contabilidade criativa” a que o
governo recorre para exibir
“melhores” resultados fiscais.

Mas nada disso explica por
que os parlamentares muda-
ram de ideia. Ao contrário, esse
mau uso do FGTS deveria até
ter reforçado sua opinião ante-
rior contrária à manutenção do
adicional de 10%. Matéria pu-
blicada ontem no site www.fo-
lha.uol.com.br revela que o Po-
der Executivo foi ao mesmo
tempo criativo, impositivo e
operador de negócios políticos
ao atuar pela manutenção do
veto: Textualmente: “A minis-
tra Ideli Salvatti chegou a des-
pachar do Congresso e visitou
aliados para ouvir as demandas
e cobrar a manutenção do veto.
(...) Principal aliado do Planal-

to, os líderes do PMDB traba-
lharam para manter o veto. No
encontro da bancadaque discu-
tiu a votação, os 81 deputados
chegaram a receber cédulas
preenchidas distribuídas para
evitar infidelidades”.

Comose vê,oPoderLegislati-
vo permanece indigno de con-
fiança. Sua subserviência ao
Executivo tem raízes históri-
cas, que remontam ao período
imperial. Conforme Roberto
Romano bem resumiu neste es-
paço,em23dejunho,“(...)apes-
soa presidencial (...) domesti-
ca, pela propaganda e controle
dos recursos públicos,a sobera-
niapopular,distorcearepresen-
tação do Parlamento”.

Quanto à confiança no Poder
que vetou, volto a José Pastore:
“O veto jogou por terra a pala-
vraempenhada pelo Poder Exe-
cutivo. Se tal desrespeito ocor-
re em relação ao maior acordo
do mundo, o que dirá nos de-
mais acordos? O veto não pode
subsistir,sob penade sedesmo-
ralizar o processo de negocia-
ção. Ademais, ele vai na contra-
mão da própria política do go-
verno, que vem patrocinando a
desoneração da folha de salá-
rios. Os 10% adicionais do
FGTS representam para as em-
presas uma pesadíssima sobre-
carga nas despesas de contrata-
ção e descontratação, compro-
metendo ainda mais a baixa
competitividade da economia
brasileira”. Vale lembrar que a
confiançanogovernoénecessá-
ria para o sucesso de sua políti-
ca econômica. Por exemplo, a
desconfiança de empresários
inibe seus investimentos.

O pagamento do enorme va-
lor do déficit veio porque a rota-
tividade da mão de obra entre
empregos é muito alta. Muitas
empresas contratam por tenta-
tiva e erro, o que revela carên-
cias educacionais e de treina-
mento profissional. E os pró-
prios trabalhadores costumam
pedir a saída sem justa causa, de
olho no FGTS mais os 40% da
multa a quem têm direito.

Concluovoltandoaomeupro-
fessor, com este apelo de quem
passoupelageração68,jáanteci-
pandoquesereiouvido.Compa-
nheiro Zé, a luta continua.
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OEstado demo-
ra. Por defini-
ção e antes de
qualquer outra
providência,de-
mora. Demora

tanto que parece torturar a so-
ciedade, impondo a todos nós
um sofrimento compulsório. A
percepçãoaflitiva deque o Esta-
do inelutavelmente demora, e
demora, e demora mais é fonte
da neurose do nosso tempo.

Vamos aos exemplos. O es-
cândalo do mensalão explodiu
na opinião pública em 2005, lá
se vão oito anos, e o julgamento
searrasta até hoje, difundindo a
desagradável sensação de que a
Justiça, quando tarda, falha.
Um magistrado debruçado so-
bre os autos (e apenas sobre os
autos) talvez argumente que o
processo jurídico tem seu tem-
po próprio e que, em relação a
esse tempo, não há atrasos. Do
outro lado, o cidadão em turbu-
lência, atirado à liquidez total
das bases materiais da vida real,
diria que o tempo do processo
jurídico se divorciou do tempo
da sociedade – e, em relação a
este, demora demais.

O Legislativo demora igual-
mente. O Marco Civil da Inter-
net vem se arrastando há anos.
Enquanto isso, as conexões da
era digital já funcionam massi-
vaemaciçamente,semqueexis-
ta uma lei para regulá-las a con-
tento. A lei tarda – e falha –, as-
sim como tardam e falham as
respostas do Poder Executivo
aos protestos de rua, que já co-
meçam a minguar depois de
mais de três meses de intensa
atividade.Também aquié possí-
vel ver que o tempo dos mani-
festantes (que é o tempo da so-
ciedade) não coincide com o
tempo do Estado. Daqui a al-
guns meses, quando os protes-
tos voltarem, em alta velocida-
de, o Estado demorará, de no-
vo, a saber o que fazer.

O descompasso é brutal: é co-
mo se o Estado vivesse em uma
era histórica e a sociedade, em
outra. A explicação para esse
descolamentodesastroso passa
pelos padrões tecnológicos da
comunicação social: enquanto
a máquina estatal se organizou
segundo o paradigma dos jor-
nais diários, a sociedade move-
se, há décadas, no ritmo das re-
des digitais interconectadas.
Vemdaí,dacomparaçãoinevitá-
vel entre os dois padrões, a sen-
saçãodelerdezaqueexperimen-

tamos quando olhamos para a
administração pública.

Há duas expressões da Teoria
da Comunicação que vêm a ca-
lhar:instância da palavra impres-
sa e instância da imagem ao vi-
vo. O Estado que aí está foi mol-
dado pela primeira, a instância
da palavra impressa, enquanto
a vida social se articula hoje na
segunda, a instância da imagem
ao vivo, a partir da qual floresce-
ram a internet, os bancos de da-
dos online e as redes sociais. A
temporalidade da TV ao vivo e
da internet é uma só: a instanta-
neidade e a ubiquidade na velo-
cidade da luz. Já a instância da
palavra impressa é bem mais
lenta: operava, e ainda opera, no
tempo cíclico das voltas do pla-
netaemtornodoSol,cominter-
valos de 24 horas.

Se é verdade que o Estado
emerge da comunicação social
– ou, em termos menos vagos,
se é verdade que a instituição do
Estado é gerada por meio de su-
cessivas abstrações que ga-
nham existência formal a partir
das práticas comunicativas en-
tre cidadãos livres reunidos na
esfera pública –, então também
é verdade que foi a comunica-
ção mediada pelos jornais diá-
rios que determinou o formato
e as rotinas do Estado.

As evidências desse fato his-
tórico são inúmeras. Uma de-
las,quaseumacaricatura, émui-

to fácil de constatar: enquanto
a opinião pública e o mercado
seguem os padrões tecnológi-
cos da instância da imagem ao vi-
vo, a bordo do Twitter e do
YouTube,umadecisãoadminis-
trativa do setor público, em re-
gra, só pode gerar efeitos de-
pois de aparecer nas páginas do
Diário Oficial, que, não por aca-
so, é um jornal diário. Pense-
mosumpoucona figuracadavé-
rica dos Diários Oficiais. Há dois
séculoseram efetivos órgãosde
comunicação. Hoje são cemité-
riosdepalavras,quenadacomu-
nicam,servem apenas parapro-
tocolos burocráticos.

Os processos decisórios do
Estado são igualmente anacrô-
nicos:seguem trâmites que pas-
sam por taquígrafos, deslocam-
se em caixotes de processos,

carregados por mãos humanas
de uma repartição para outra.
Quanto à formação da opinião
e da vontade de milhões de jo-
vens insatisfeitos, esta se con-
solida em poucas horas, ou
mesmo em minutos. O divór-
cio é irreversível.

As manifestações de rua que
eclodiram de dois ou três anos
para cá em toda parte do plane-
ta (do mundo árabe à Europa,
passando por Chile, Brasil e Es-
tados Unidos) têm tudo que
ver com o desencontro dessas
duas temporalidades. Os pro-
testos são um transbordamen-
to da energia social que não en-
controu vazão nos canais regu-
lares entre Estado e sociedade
civile, estancada,inundou asci-
dades do mundo. Vistos por es-
sa ótica, os protestos não são de
esquerda ou de direita, embora
possam pender mais para a es-
querda ou mais para a direita
conforme a conjuntura de cada
país; acima disso, resultam do
confrontoabertoentre a veloci-
dadedaformaçãodaopiniãopú-
blica (na instância da imagem ao
vivo) e a lentidão da máquina
estatal(presaà instância da pala-
vra impressa), que não conse-
gue dar respostas rápidas e efi-
cazes. O estranhamento entre
as duas temporalidades contri-
buiu decisivamente para o acir-
ramento dos protestos. Os ati-
vistas pacíficos e os desordei-
ros truculentos sublevaram-se
contra um inimigo só: a letargia
administrativa e a opacidade
do Estado, que, sendo lento e
impermeável, fica cego, surdo,
mudo e paralisado, deixando,
na prática, de ser público.

Diante disso, as mudanças
necessárias no Estado não são
apenas as reformas tópicas que
modifiquem as fórmulas de re-
presentação política ou o finan-
ciamento dos partidos. O mo-
mento pede uma reestrutura-
ção profunda dos canais de co-
municação entre a máquina pú-
blica e a sociedade. Não se trata
meramente de mudar o Estado
brasileiro, ou o Estado sírio, ou
o grego, um ou outro, mas de
atualizar o próprio conceito do
Estado à luz dos novos padrões
tecnológicos e das novas dinâ-
micas sociais engendradas pe-
lasnovas dinâmicas da comuni-
cação social.
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A lerdeza estatal
e a comunicação

Fórum dos Leitores

FGTS, + 10%. Confiança
no governo, no chão

MENSALÃO
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Quarta-feira de cinzas para o
Brasil.
J. S. DECOL
decoljs@globo.com
São Paulo

Luto

O Brasil está de luto, perdeu seu
ente mais respeitado, a Justiça.
VALDIR SAYEG
valdirsayeg@uol.com.br
São Paulo

Supremo Tribunal Federal

O último baluarte da Justiça e
do bom senso acaba de cair por
terra. Venceram a farsa, a hipo-
crisia e a pressão do ParTido...
Acabou a festa, voltemos ao tra-
balho para pagar com o nosso
suor e a nossa dignidade os ho-
norários da quadrilha que to-

mou conta do poder. Contra ban-
didos nós não temos vez!
KÁROLY J. GOMBERT
gombert@terra.com.br
Vinhedo

Nós e eles

É o nosso Brasil e o Brasil deles.
Nós somos maioria. O Brasil de-
les não atende ao interesse de to-
da a população. Como resolve-
mos isso? Ou nos curvamos à
meia dúzia? Como fica?
ARTURO CONDOMI ALCORTA
arturoalcorta@uol.com.br
São Paulo

‘Vox populi’...

E o ministro Celso de Mello pas-
sou 99% do tempo, antes de pro-
ferir seu voto, tentando provar
que a voz do povo não é a voz de
Deus.
ATTILIO CERINO
attiliocerino@yahoo.com.br
São Paulo

Decepcionante

Em um pouco mais de duas can-
sativas horas o ministro Celso
de Mello causou imensa decep-
ção à grande maioria dos brasilei-
ros, a parcela bem informada e
bem formada ética e moralmen-
te. Na primeira parte de sua pe-
roração, prolixa e empolada, co-
mo de seu feitio, procurou dei-
xar claro que os juízes em geral e
os da Suprema Corte em espe-
cial não podem votar segundo o
clamor das ruas, os anseios popu-
lares, mas sim conforme a nor-
ma constitucional. Encaminhou
seu discursivo voto para a inde-
pendência e coragem que o julga-
dor tem de ter para enfrentar o
desejo do povo, que não pode
ser referendado na base da pres-
são. Pergunto: decidir em conso-
nância com a vontade do povo é
sempre um ato de covardia? Pa-
ra demonstrar independência é
necessário votar sempre contra
o que o povo clama nas ruas?
Não há a possibilidade de haver

compatibilidade, harmonia, en-
tre sua consciência como magis-
trado e o que a população espe-
ra? Os cinco ministros que vota-
ram pela rejeição dos embargos
infringentes são covardes? Tive-
ram medo de contrariar o povo?
Acho que podem convergir as li-
vres interpretações, o livre con-
vencimento do juiz com o que a
sociedade espera e quer. Pelo vis-
to, para o ministro Celso, são coi-
sas incompatíveis. Depois há o
seguinte: colocar o regimento in-
terno, elaborado por juízes num
papel que não lhes compete, o
de legislar, afrontando a lei vota-
da na Casa legislativa, que tem a
competência constitucional pa-
ra criar normas legais, é uma he-
resia jurídica que o STF deveria
rechaçar, não endossar. A preva-
lência do regimento sobre lei vo-
tada e aprovada no Congresso é
inaceitável. A lei não contempla
os embargos infringentes, só o
regimento do STF. Lamentável!
JORGE CARRANO
carrano.adv@gmail.com
Niterói (RJ)

Mellou...

“Julgamentos não podem ser
contaminados por juízos da opi-
nião pública.” Mas a opinião pú-
blica pode ser – e foi! – contami-
nada por julgamentos destituí-
dos de bom senso, de graves cri-
mes praticados, e extensamente
comprovados, pela quadrilha ins-
talada no poder do País. Vergo-
nhoso! A poliética, neologismo
que deveria substituir a palavra
política, está longe de ser uma
realidade no Brasil.
FLAVIO MARCUS JULIANO
opegapulhas@terra.com.br
Santos

Justiça cega e surda!

Ministro que julga pessoas e ig-
nora o “clamor da multidão”
não percebe que a multidão é o
somatório dos brasileiros e das
brasileiras. Ministro que se ape-
ga a um regimento interno e o so-
brepõe à lei mancha a sua condi-

ção de guardião da Lei Maior.
Existem provas contundentes
dos crimes praticados. No dizer
de um ministro, foram os maio-
res já praticados. A decisão do
ministro decano fará jurispru-
dência que balizará a vida das
nossas próximas gerações. A po-
pulação brasileira está cansada
dessa Justiça cega e surda!
WALMOR ZUCCO
walzu@terra.com.br
São Paulo

A Justiça é cega, o povo, não!
VIRGÍLIO MELHADO PASSONI
mmpassoni@gmail.com
Jandaia do Sul (PR)

Lamentável decisão

Eu já sabia, o crime compensa
no Brasil! A técnica venceu a mo-
ral e os bons costumes, para de-
leite dos mensaleiros e simpati-
zantes. Parabéns ao ministro
Celso de Mello. Conseguiu man-

●✽
EUGÊNIO
BUCCI

O Poder Legislativo
permanece indigno de
crédito e o Executivo
não cumpriu um acordo

Como se vivessem em
eras diferentes, é brutal
o descompasso entre
o Estado e a sociedade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




