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Encolher ou
fortalecer o Estado?

O ministro Paulo 

Guedes, a par de 

declarações polêmicas - 

as pessoas não deveriam 

se assustar “se alguém 

pedir o AI-5”-, pretende 

“encolher o Estado”

Deixaria sob sua égide o 
que é estritamente de 
sua obrigação, como 

educação, segurança pública, 
saúde. Para tanto, vai focar 
na privatização de centenas 
de empresas estatais. O que 
levanta a questão: qual deve 
ser o escopo do Estado no 
governo Bolsonaro?

A tentativa de resposta 
começa com a fonte que ali-
menta o ideário do ministro 
da Economia: a Escola de 
Chicago, o berço do liberalismo 
econômico e da diminuição 
da intervenção do Estado na 
economia, onde Guedes estu-
dou. Ocorre que a índole do 
capitão Jair Bolsonaro e de seu 
entorno militar tem um DNA 
nacionalista, que viceja desde 
os tempos do “petróleo é nos-
so” (anos 50). Nacionalismo 
que, a partir dos militares, se 
identifi ca com Estado forte.

Um dos papas da ciência 
política, o sociólogo Alain Tou-
raine, em seus estudos, prega 
o aumento da capacidade de 
intervenção do Estado como 
forma de um país atenuar as de-
sigualdades. O Estado tem sido 
fraco para debelar as mazelas. 
Por conta disso, o governo 
age no varejo, trabalhando no 
curto prazo, com o presidente 
praticamente se limitando a 
fazer agrados e benesses para 
operar a administração.

Libelo candente contra os 
ultraliberais, para quem o mer-
cado é o remédio para todos 
os nossos males, a análise do 
professor, nesses tempos de 
globalização e economias in-
terdependentes, é um hino de 
louvor às utopias. Estado forte, 
por aqui, tem sido sinônimo de 
autoritarismo, arbitrariedade, 
estrutura burocrática gigante 
e inefi ciente, corporativismo 
etc. 

Como encolher o Estado de 
sua estrutura paquidérmica, 
dando-lhe capacidade de 
planejar a longo prazo, sem 
reformas capazes de defl agrar 
novos costumes e consolidar 
as instituições? Começamos 
com a reforma trabalhista, 
seguida da recente reforma 
da Previdência, mas essas não 
bastarão. O que se espera é 
um amplo leque de mudanças.

Seja qual for o escopo re-
formista, o desafi o se impõe: 
colocar no mesmo balaio com-
ponentes como liberalismo, 
bem estar social, Estado capaz 
de intervir no mercado quando 
necessário (os EUA na crise 
de 2008), institucionalização 
política, racionalidade admi-
nistrativa, extinção do corpo-
rativismo, mudança da política 

de clientelas pelo mérito.
Fortalecer o poder de de-

cisão do Estado é meta a ser 
perseguida para se combater 
interesses individuais e grupais 
que, entre nós, prevalecem 
sobre as políticas sociais. 
Trata-se de um desafi o que 
ultrapassa décadas. O governo 
Bolsonaro até prometeu aca-
bar com a velha política. Mas 
ainda tateia na escuridão nesse 
primeiro ano. No capítulo do 
“encolhimento do Estado”, 
as coisas ainda caminham 
devagar. 

Daí a impressão de que ainda 
não se chegou a um acordo em 
torno do tamanho do Estado. 
O presidente, por sua índole, 
gostaria de ter mais poder e 
não depender tanto do Par-
lamento.

O governo, por enquanto, 
tenta combinar uma tática 
de ataque frontal a algumas 
questões com uma estratégia 
paulatina, de operação por 
setor. 

A ciência política ensina 
que o reformador deve isolar 
cada questão o mais depressa 
possível, retirando-a da agen-
da antes que seus oponentes 
possam mobilizar forças. Se 
quiser fazer tudo ao mesmo 
tempo, terminará conseguindo 
muito pouco ou nada. Se an-
gariar condições para operar à 
base de blitzkrieg, deve fazer o 
cerco por todos os lados, rapi-
damente, antes que a oposição 
seja ativada. 

Mas o governo perdeu muito 
tempo nesse primeiro ano de 
administração. Reformar o 
Estado, como se prega, não é 
tarefa para uma única admi-
nistração. Maquiavel lembrava 
que nada é mais difícil de 
executar, mais duvidoso de 
obter êxito ou mais perigoso 
de manejar do que iniciar uma 
nova ordem de coisas. 

O reformador tem inimigos 
na velha ordem, que se sentem 
ameaçados pela perda de pri-
vilégios, e defensores tímidos 
na nova ordem, temerosos que 
as coisas não dêem certo. Por 
último, sobram indagações: 
afi nal, que escopo os milita-
res defendem para o Estado 
brasileiro? (até hoje isso não 
está claro). 

Como aparar desigualdades 
com programas liberais, que 
dão vazão a climas concor-
renciais? Como atrair inves-
timentos quando o fantasma 
dos tempos de chumbo, vez ou 
outra, reaparece na paisagem? 
(Não foi o que acenou o mi-
nistro Guedes?) Como deixar 
de atender a um parlamentar 
dos grotões, que ameaça votar 
contra o governo se não for 
atendido? 

Enfi m, qual o Estado mais 
adequado à nossa democracia?

 
(*) - Jornalista, é professor titular

da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O objetivo é criar condi-
ções para que os estabe-
lecimentos públicos de 

controle de zoonoses adotem 
práticas menos cruéis para 
controlar o número de cães e 
gatos que vivem na rua. 

O projeto prevê, por exemplo, 
a castração dos animais por 
veterinário em localidades onde 
haja superpopulação compro-
vada por estudo. A eutanásia 
só será permitida caso o animal 
tenha doença grave incurável 
que coloque em risco outros 
animais e também humanos. 
Nesse caso, a medida deverá ser 
precedida de um exame e jus-
tifi cada por um laudo técnico.

A proposta ainda estabelece 
que as entidades de proteção 
animal tenham “acesso ir-
restrito à documentação que 
comprove a legalidade da eu-
tanásia”. Os animais poderão 
ser recolhidos por entidades de 

O projeto prevê a castração dos animais em localidades onde 

haja superpopulação.

Desde ontem (2), a cidade 
gaúcha de Bento Gonçalves 
sedia a 55ª Cúpula do Merco-
sul, bloco comercial de países 
da América Latina formado 
atualmente por Brasil, Ar-
gentina, Paraguai e Uruguai 
e por nações associadas. A 
agenda prevê para hoje (3), o 
encontro do Grupo Mercado 
Comum, seguido pela reunião 
do Conselho amanhã (4). A 
cúpula atinge seu ápice na 
quinta-feira (5), com a parti-
cipação dos chefes de Estado 
e de Governo.

O evento, no entanto, ocor-
re em meio a um clima de 
incerteza na América Latina 
e protestos populares mas-
sivos, além de mudanças em 
governos locais. Os recém-
-eleitos governos da Argentina 
e do Uruguai não enviarão 
representantes para a cúpula, 
que contará com a presença 
apenas dos líderes em fi m de 
mandato.

Maurício Macri, que fi cará 
na Presidência da Argentina 
até 10 de dezembro, irá a 
Bento Gonçalves como um 

Líderes do Mercosul em reunião anterior, na cúpula

de Santa Fé.
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Senado deve 
votar isenção 
de ICMS para 
igrejas hoje

Templos religiosos e entida-
des benefi centes de assistência 
social poderão continuar isen-
tos de ICMS até 31 de dezembro 
de 2032. A proposta, de autoria 
da deputada Clarissa Garotinho 
(Pros-RJ), aprovada em maio 
pelos deputados, pode ter a 
última votação no plenário do 
Senado, hoje (3), em regime 
de urgência.

Na última semana a Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE) aprovou por unanimi-
dade o relatório do senador 
Irajá (PSD-TO), favorável à 
prorrogação por mais 15 anos 
do benefício. O prazo máximo 
é concedido a atividades agro-
pecuárias e industriais e a in-
vestimentos em infraestrutura 
rodoviária, aquaviária, ferrovi-
ária, portuária, aeroportuária e 
de transporte urbano.

“Não há justifi cativa para que 
os incentivos voltados para 
templos e instituições assisten-
ciais tenham sido enquadrados 
na regra geral, com prazo mais 
curto”, disse em seu voto. O 
relator esclareceu ainda que 
o projeto não implica direta-
mente renúncia de receita, 
apenas autoriza os estados a 
fi rmar convênios sobre incen-
tivos fi scais do ICMS voltados 
a templos de qualquer culto e 
a entidades benefi centes de 
assistência social.

Igrejas já têm imunidade tri-
butária para não pagar outros 
impostos, como IPTU e IPVA. 
Se aprovado pelo plenário do 
Senado, o texto seguirá para 
sanção presidencial (ABr).

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
confi rmou para amanhã (4), 
a audiência pública com o mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, para de-
bater o projeto que estabelece 
a prisão de condenados após 
decisão em segunda instância.

Em reunião entre líderes da 
Câmara dos Deputados e do 
Senado na semana passada, 
fi cou defi nido que o Congresso 
dará prioridade à proposta, que 
está na Câmara, mas o debate 
sobre o tema prosseguirá no 
Senado. Pelo Twitter, o ministro 
confi rmou a vinda ao Senado e 
ressaltou que apoia ambas as 
propostas.

“Estarei quarta no Senado 
defendendo a execução da con-
denação em segunda instância. 
Por emenda constitucional da 
Câmara, por emenda do Senado 
ou por projeto de uma Casa 
ou outra. Necessidade clara e 

Ministro da Justiça participa de audiência com outros juristas.O trabalhador que completar 
60 anos poderá ter o direito de 
sacar o saldo de sua conta do 
FGTS. É o que estabelece proje-
to previsto para ser votado pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado amanhã (4). 
Da senadora licenciada Rose de 
Freitas (Podemos-ES), o texto 
insere a hipótese de “quando 
o trabalhador tiver idade igual 
ou superior a 60 anos” na parte 
que elenca as possibilidades de 
movimentação da conta. 

Hoje, a lei estabelece situa-
ções como dispensa sem justa 
causa ou extinção do contrato 
de trabalho, aposentadoria pela 
Previdência, três anos ininter-
ruptos fora do regime do FGTS, 
saque-aniversário ou saque 
a qualquer tempo com saldo 
inferior a R$ 80. Rose lembra 
que a lei atual tem a previsão 

de que o trabalhador poderá 
sacar os recursos da sua conta 
aos 70 anos. 

Ela destaca, porém, que o Esta-
tuto do Idoso prevê essa condição 
a todo indivíduo com idade igual 
ou superior a 60 anos. A alteração 
nas normas do FGTS é, segundo a 
autora, uma tentativa de harmoni-
zar “a fi nalidade do inciso com as 
políticas destinadas à população 
idosa”. A autora ressalta também 
que a titularidade do FGTS é 
exclusiva do trabalhador. 

O relator, senador Mecias de 
Jesus (Republicanos-RR), é 
favorável à matéria. Segundo 
ele, trata-se de uma “alteração 
meritosa e justa”. Mecias acres-
centa que a mudança causará 
um impacto muito pequeno no 
fundo, porque “a movimentação 
pela idade máxima talvez seja 
uma das menores” (Ag.Senado).

O relator da proposta, deputado Geninho Zuliani 
(DEM-SP), espera que o texto seja aprovado hoje 
(3), mas a medida não tem acordo entre os líderes 
e deverá sofrer resistência de parte do Plenário. O 
tema já foi objeto de MP que perderam a vigência 
sem votação em razão da falta de acordo. O ponto 
principal do projeto é estabelecer prazo para licita-
ção obrigatória dos serviços de saneamento, em que 
empresas privadas e estatais competirão. 

Hoje, os prefeitos e governadores podem optar pela 
licitação ou por fi rmar termos de parceria direto com 
as empresas estatais. Estas poderão renovar o termo, 
mas novos contratos de programa serão proibidos 
após a publicação da lei. Zuliani disse que a intenção 
é dar segurança jurídica para o investimento privado. 

“Falta dinheiro na saúde, na educação, e pre-
cisamos de R$ 600 bilhões de investimento em 
saneamento básico”, afi rmou. “Temos que trazer 
dinheiro de fora, dos fundos internacionais, e dos 
fundos nacionais. E, para atrair esse investimento, 
precisamos ter segurança jurídica, uma boa regula-
ção”, emendou.

Para o deputado Hildo Rocha (MDB-MA), a univer-
salização do saneamento básico depende de inves-
timentos privados. “São 100 milhões de brasileiros 
que não têm o esgoto de suas casas tratado. Eles 
convivem diariamente com o esgoto no fundo da sua 
casa, no seu quintal, contraindo determinados tipos 
de doença, encarecendo a saúde pública”, ressaltou 
(Ag.Câmara).

Mudança da 
Aneel pode gerar 
imposto sobre 
energia solar

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado se 
reúne hoje (3), para debater a 
cobrança de impostos sobre a 
geração de energia solar foto-
voltaica. O autor do pedido de 
audiência pública é o senador 
Major Olimpio (PSL-SP). A 
Aneel abriu uma consulta públi-
ca que pode mudar a resolução 
sobre a tributação no setor. Pela 
regra atual, o valor da energia 
gerada pelo consumidor é in-
tegralmente compensado pelo 
valor da tarifa de energia. 

Segundo a Aneel, a isenção 
permitiu a expansão da energia 
renovável no Brasil. A mudança 
sob análise pode gerar tributos 
de 30% a 63% sobre a energia 
gerada. Segundo Major Olim-
pio, a mudança na regulação 
pode fazer com que milhares 
de empregos deixem de ser 
gerados. “Afugentará o inves-
timento internacional no setor, 
além de ampliar a insegurança 
jurídica com sobretaxação, 
a partir de 2030, de quem já 
investiu na geração própria de 
energia solar”, argumenta (Ag.
Senado).
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Práticas menos cruéis de 
controle de cães, gatos e aves
O Senado pode aprovar hoje (3) uma lei que proíbe o sacrifício, para fi ns de controle populacional, de 
cães, gatos e aves por órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos similares

-, que são mantidas em cativeiro 
ou submetidas a maus-tratos. 
Muitas delas não possuem con-
dições de retornar à natureza e, 
muitas vezes, não há o interesse 
dos zoológicos em recebê-las. 
Nesses casos, os animais são 
submetidos à eutanásia. Como 
consideramos esta prática cruel 
e absurda, queremos que as 
aves também não sejam abati-
das”, disse o senador.

O projeto já passou pela 
Câmara e foi aprovado na co-
missão do Senado em outubro. 
“Consideramos a proposição 
relevante para o bem-estar dos 
animais e a proteção da saúde 
humana. Este parlamento con-
tribui para a profi ssionalização 
da política pública referente 
ao cuidado e ao maneja dos 
animais que se encontram sob a 
guarda de órgãos de controle de 
zoonoses”, disse o senador Jai-
me Campos (DEM-MT) (ABr).

proteção para disponibilizá-los 
à doação. A proposta original só 
tratava da situação de cães e 
gatos. A relatora do projeto na 
Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado, Soraia Thronicke 

(PSL-MS), acatou uma emenda 
de Telmário Mota (Pros-RR), 
que inclui as aves.

“Anualmente o Ibama apre-
ende de centenas a milhares de 
aves - silvestres ou domésticas 

Ofuscado por protestos, 
Mercosul se reúne nesta semana

de seus últimos compromissos 
ofi ciais no exterior. O Uruguai 
enviará a vice-presidente, Lúcia 
Topolansky. O presidente do 
Paraguai, Mario Abdo, confi r-
mou presença, assim como o 
anfi trião Jair Bolsonaro.

Já o Chile, que enfrenta uma 
onda de protestos, deve enviar 
um representante do Ministério 
das Relações Exteriores.

A Bolívia está em processo de 

adesão ao bloco, mas também 
enfrenta uma crise política 
que culminou com a renúncia 
do presidente Evo Morales. 
O Brasil, como anfi trião, con-
vidou o governo interino de 
Jeanine Añez, que pretende 
enviar outro representante. A 
Venezuela foi o único país da 
América do Sul não convida-
do pelo Brasil para a cúpula 
(ANSA).

Moro debate no Senado prisão 
após segunda instância

urgente”, escreveu. Além de 
Moro, são esperadas as pre-
senças do jurista Ives Gandra 
da Silva Martins, do defensor 
público-geral do Rio de Janeiro, 
Rodrigo Baptista Pacheco e do 
presidente do Conselho Federal 
da OAB, Felipe Santa Cruz. 

Também foram convidados 
para a audiência o ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Herman Benjamin, e o 
chefe da Assessoria de Assun-
tos Legislativos do Ministério 
da Justiça, Vladmir de Freitas 
(Ag.Senado).

Câmara pode votar hoje o novo 
marco legal do saneamento

Projeto permite saque 
do FGTS para quem 
completar 60 anos


