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EDITORIAL
Renda básica: tributação do 1% mais rico
proposta de financiar o
programa Renda Cidadã
com recursos do Fundeb
e dos precatórios, apresentada pelo Governo
Federal, para substituir
o Bolsa Família e ampliá-lo a outros
segmentos populacionais que também
vão ficar desamparados com o fim do
auxílio emergencial, está provocando
uma forte reação nos críticos, inclusive (e por razões próprias) no mercado
financeiro. A cobrança é para que o governo busque fontes de financiamento
mais legítimas, ao invés de se apossar
de recursos cuja destinação tem abrigo constitucional, por se destinarem
à Educação e ao pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça (precatórios), sobretudo, para ressarcir

A

aposentados com causas ganhas.
Planejar-se para o pós-pandemia é
um dever dos governantes, cuja responsabilidade maior é cuidar do bem
estar dos concidadãos sob sua responsabilidade. O auxílio emergencial
está, mais do que nunca, justificado
como redução de danos trazidos pela
pandemia, e demonstrou o quanto foi
meritória a clarividência do Congresso Nacional quando o propôs, enfrentando a resistência inicial do governo, que também acabou se curvando
à imposição da realidade. Ainda ontem, O POVO trouxe uma matéria
repercutindo os dados apresentados
pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), constatando que, no
Ceará, 10,93% dos domicílios sobreviveram, em agosto, apenas com a

renda do auxílio emergencial, e que
no Brasil, este percentual é de 6,2%,
o que corresponde a 4,25 milhões de
lares. Também constatou que essa
ajuda financeira foi essencial para
que os rendimentos, entre os domicílios mais pobres no País, fossem 32%
maiores do que as rendas habituais
de agosto. Ademais, trata-se de um
dinheiro que retornou à economia,
fazendo-a girar minimamente.
Entretanto, a reação no mercado
de trabalho tem sido muito lenta.
Ou seja: mesmo com a reabertura
gradativa da economia, as pessoas
mais pobres não estão conseguindo
encontrar emprego. Daí, ser urgente a implantação de um programa
de renda mínima, que venha não
só substituir o auxílio emergencial,

mas elevar a renda ofertada pelo
Bolsa Família - segundo os técnicos. Posteriormente, será necessário avançar para uma renda mínima
universal – como se está discutindo
no mundo inteiro. Todos os países
terão que se ajustar: a situação mudou e os referenciais anteriores que
pautaram as políticas de austeridade excessiva não mais existem.
Nesse quadro, cresce a cobrança
para que o 1% mais rico seja mais decididamente tributado a fim de que a
escandalosa desigualdade social brasileira possa ser reduzida, o que poderia já ser iniciado com o financiamento do programa de renda básica,
não só por uma questão de equidade
social e de senso ético, mas até como
forma de reparação histórica. n
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o mundo se organiza de tal forma que
acaba por levá-las a buscar respostas
desesperadas?
A democracia é um valor essencial e
temos a obrigação incondicional de defendê-la. Mas é preciso que os frutos
produzidos por tal regime sejam distribuídos de maneira justa entre todos.
Caso contrária, campeará a desconfiança
sobre seus benefícios.
Não se pode permitir, por exemplo, que
a riqueza mundial seja capturada por um
grupelho de privilegiados, sob a alegação
de que tudo é permitido em nome da “meritocracia” e do “livre mercado”.
Vejamos.
1) 47 grupos (75% bancos) controlam
40% do sistema corporativo. 2) 16 grupos controlam a totalidade do comércio

de commodities. 3) Oito famílias detêm
patrimônio igual ao da população mundial. 4) 1% de super-ricos tem mais patrimônio do que 99% de todos os habitantes do mundo. (Dados do livro A era
do capital improdutivo, do economista Ladislau Dowbor.) No Brasil, os 10%
mais ricos ficam com 43% da renda nacional (IBGE).
A responsabilidade pela construção
desse mundo injusto e opressivo em que
vivemos é do povo ou dos políticos tradicionais, indutores dessa má obra?
Essa marcha da insensatez tem de ser
interrompida. No entanto, parece que
nem mesmo políticos bem intencionados
perceberam a dramaticidade da situação: para haver mais estabilidade democrática é preciso mais igualdade. n

progressismos que são retrocesso
Amigos progressistas abraçam causas
que imaginam à frente de seu tempo mas,
na verdade, representam retrocesso.
Por exemplo, a evolução da embriologia
atestou que a vida humana começa na concepção. As mais importantes declarações
de direitos trazem tal reantonio Jorge pereira Júnior conhecimento. Os direiantoniojorge2000@gmail.com
tos humanos, por sua vez,
doutor e mestre em direito amadureceram no sentido
uSp, professor do programa
de reconhecer a dignidade
de mestrado e doutorado em
humana de cada pessoa e
direito da unifor
de proteger os mais vulneráveis em face dos mais
fortes, que podem lhes
manipular ou destruir,
sem a devida proteção social e legal.
Assim, de rigor não há evolução na defesa do direito de matar o humano mais
frágil, no ventre em que é gestado, por ser

indesejado. Por mais delicada que seja a
situação, progresso autêntico seria investir em métodos de cuidar, preservar e facilitar a vida de quem gesta e do ser gestado, mesmo não querido, que pode ser
encaminhado para a adoção. Afinal, todas
as vidas importam. Defender a morte do
mais fraco, indefeso, assim, é uma postura retrógrada.
O Direito, enquanto ordem social, veda
condutas que colocam em risco a vida e
direitos essenciais do ser humano. Evolução da solidariedade. Por isso criminaliza
atitudes ofensivas a bens fundamentais.
Vale lembrar que, dada a dignidade de
cada pessoa, todas merecem proteção,
mesmo diante de desvarios de sua própria autoria, sobretudo em momentos de
maior fragilidade: instigar o suicídio, por
exemplo, é crime.

Nesse contexto, criaram-se leis para
coibir o uso e venda de drogas ilícitas.
Apesar disso, muitos defendem que a lei
libere o comércio e consumo delas. Tal
posição parece ignorar a tragédia do vício
sobre vidas e famílias, que seriam mais
facilmente destruídas com a liberação.
Deixar que sejam tragados pelo flagelo
das drogas seria progresso? A ineficiência
do controle do tráfico não se vence desqualificando-o como crime, senão aprimorando a aplicação da lei e das políticas
públicas correlatas.
Dizia André Frossard que “a sociedade contemporânea, em sua inigualável covardia, prefere legalizar os seus
erros a combatê-los”. Oxalá mantenhamo-nos corajosos para apostar na
proteção dos mais fracos e no devido
cuidado de todas as vidas. n

proteção de dados pessoais, agora é lei!
Surpreendente! Quem imaginaria há
três anos que o Brasil estaria dentre um
grupo seleto de países com uma Lei de Proteção de Dados em vigor? Foram muitas
idas e vindas neste período, mas finalmente a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
passou a vigorar em 18 de
setembro de 2020.
edgar d’andréa
Um avanço importante
edgar.dandrea@pwc.com
Sócio da pwc brasil
para o País. A LGPD traz
disciplina no tratamento de dados pessoais em
um mundo cada vez mais
digital, atende a um compromisso de governo para
a entrada do Brasil na
OCDE e estabelece novas fronteiras para que
empresas, governo e sociedade avancem na
inovação digital com transparência, confiança e respeito ao titular dos dados.
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Para os que acreditaram que a LGPD não
entraria em vigor neste ano, é hora de colocar a mão na massa. Para os que já estabeleceram a jornada de adequação, é hora
de se diferenciar mercadologicamente.
O trâmite no Legislativo resultou na
dissociação da data de entrada em vigor
da lei com a data para a aplicação das penalidades administrativas, prevista para
agosto de 2021. Um alento para o governo colocar em operação a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mas
uma dor de cabeça para as empresas, que
devem enfrentar a judicialização, mesmo em tempo de adequação, por meio de
ações civis públicas e ações de reparação
de danos.
O estudo global da PwC “Megatendências em Privacidade 2030” mostra que as empresas mais atentas às
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megatendências de privacidade obterão
vantagens competitivas reais sobre àquelas que adotarem uma abordagem de
sprints para o atendimento de leis como
a LGPD. Dentre as megatendências estão
a corrida das empresas para controlar
dados pessoais no ecossistema digital em
que atuam, a automação tecnológica das
agências de supervisão, a dispersão dos
consumidores, a cultura de proteção de
dados na relação empregado e empregador, a confiança em soluções e serviços
tecnológicos e a falta de profissionais de
proteção de dados no mercado.
A adequação à LGPD é fruto de uma jornada multidisciplinar. Se sua empresa já
estabeleceu essa jornada, você está entre
poucos. Se está correndo atrás do prejuízo, é melhor acelerar, pois proteção de
dados pessoais, agora é lei. n
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