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É possível cortar
os custos da

máquina pública, sim

As famílias, quando 

estão no aperto, fazem 

economia, reduzem 

despesas 

Na administração pú-
blica, assim como na 
gestão do orçamento 

doméstico, valem os mesmos 
fundamentos: não se gasta 
mais do que se ganha e, se a 
renda estiver toda comprome-
tida com as despesas, não ha-
verá dinheiro para mais nada. 

Do que os brasileiros pagam 
de impostos – e aqui a carga 
tributária é uma das maiores 
do mundo – quase nada sobra 
para melhorar a infraestrutura, 
Saúde, Educação, Seguran-
ça Pública, e para reduzir a 
cobrança de tributos sobre 
insumos como o óleo diesel, 
por exemplo, que é uma das 
defesas que tenho feito há anos 
na Câmara. 

Essa penúria os brasileiros 
percebem no dia a dia e sofrem 
as consequências dela. As fa-
mílias, quando estão no aperto, 
fazem economia, reduzem 
despesas, porque sabem que a 
conta do cartão de crédito ou 
do cheque especial uma hora 
chega. No entanto, os governos 
fazem o contrário: suspendem 
obras e ações, prejudicando a 
população, mas jamais dimi-
nuem o tamanho da máquina 
e os custos para bancá-la. E 
agem assim porque têm para 
quem enviar a fatura: para os 
cidadãos.

Para reduzir o tamanho da 
máquina pública e, assim, 
aliviar o peso dela sobre os 
ombros dos contribuintes, a 
bancada do PSDB na Câmara 
está apresentando um con-
junto de propostas. A ideia é 
que os cortes comecem pelo 
Legislativo, dando exemplo 
para que o Executivo e Ju-
diciário também deem a sua 
contribuição. 

O Congresso Nacional é o 
segundo mais caro do mundo. 
Só perde para os Estados 
Unidos, cujo orçamento 
anual é quatro vezes maior 
do que o brasileiro e o PIB, 
conjunto de todas as riquezas 
geradas, é 11 vezes superior 
ao nosso. Ainda assim, lá a 
proporção é de 1 deputado 
por grupo de 752 mil habi-
tantes. Aqui é de 1 para cada 
408 mil. Uma das propostas 
altera a Constituição para re-
duzir o número de deputados 
federais dos atuais 513 para 
395, de senadores de 81 para 
54, e de deputados estaduais, 
de 1095 para 804.

Essa redução, que não pre-
judicaria a representatividade 
da população e dos Estados, 

significaria uma economia 
direta e indireta perto de R$ 
5 bilhões em quatro anos. 
Para efeito de comparação, 
neste ano Câmara, Senado e 
TCU (Tribunal de Contas da 
União), que é órgão auxiliar do 
Legislativo, custarão R$ 12,5 
bilhões. Além dessa medida, 
vamos apresentar uma emen-
da à LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) de 2019 para 
reduzir as despesas de custeio 
dos três Poderes – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – em 
20%.

Esse corte não afetará a 
prestação de serviços ou áreas 
essenciais, como Saúde e Edu-
cação, por exemplo, porque se 
referem aos gastos para o fun-
cionamento da máquina admi-
nistrativa. Para exemplifi car: 
estamos propondo corte nas 
despesas com o combustível 
dos carros dos ministros e não 
com as das ambulâncias. E é 
perfeitamente possível reduzir 
gastos sem prejudicar o serviço 
a ser prestado. 

No Executivo, as despesas 
de custeio somaram R$ 35,5 
bilhões no ano passado, as 
do Judiciário, R$ 3,4 bilhões, 
e a do Legislativo (Câmara, 
Senado e TCU), R$ 746 mi-
lhões. No Ministério Público 
da União, corresponderam a R$ 
682,6 milhões e na Defensoria 
Pública, R$ 193 milhões. Há 
sempre gordura a ser cortada. 
Por exemplo: o governo federal 
precisa gastar R$ 2,1 bilhões 
em alugueis de prédios?

Uma terceira proposta que 
vamos apresentar nesta sema-
na vincula as verbas de gabi-
netes das Assembleias Legis-
lativas às da Câmara Federal. 
O objetivo é fazer com que as 
verbas dos deputados estadu-
ais sejam limitadas a 50% das 
destinadas aos federais. Isso 
porque não são raros os casos 
Brasil afora em que as verbas 
nas Assembleias superam as 
da Câmara Federal.

São propostas que podem 
contribuir para a redução 
de despesas e, como disse, 
servirem de exemplo para os 
outros Poderes. Não há mágica 
na administração pública. Só 
se consegue investir e reduzir 
o que se cobra de imposto se, 
além da reforma tributária 
para simplificar o sistema, 
cortarmos os gastos públicos 
na carne. 

Os brasileiros estão cansados 
de serem escravos do Estado 
brasileiro, trabalhando para 
pagar a conta do seu funcio-
namento e recebendo quase 
nada em troca.

(*) - É líder do PSDB
na Câmara dos Deputados.

Nilson Leitão (*)

Presidente da Venezuela, 

Nicolás Maduro.

O governo do Brasil, por meio 
do Ministério das Relações Exte-
riores, Itamaraty, cobrou ontem 
(20) do governo do presidente 
da Venezuela, Nicolás Maduro, 
“moderação” e “respeito” em 
defesa da democracia. Na nota, 
o Itamaraty ressalta que é fun-
damental haver oposição e que 
todas as formas de violência 
política são condenáveis.

“Ao reiterar sua mais fi rme 
condenação a todas as formas de 
violência política na Venezuela 
ou em qualquer outro país, o 
governo brasileiro apela ao 
governo venezuelano à mode-
ração e ao respeito aos direitos 
inerentes às atividades da oposi-
ção, sem a qual não pode existir 
democracia”. No comunicado, 
o Itamaraty critica as suspeitas 
contra a deputada cassada de 
oposição María Corina Machado, 
49 anos. Ex-candidata presiden-
cial, ela foi cassada por fazer 
críticas ao governo.

“O governo brasileiro tomou 
conhecimento, com grande 
preocupação, de informações 
segundo as quais o governo da 
Venezuela tencionaria vincular 
María Corina Machado, uma 
das mais combativas lideranças 
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Para os ministros, dele-
gados podem usar os 
depoimentos de cola-

boração como instrumento de 
obtenção de provas durante a 
investigação.

A decisão terá impacto nas 
delações de investigados na 
Operação Lava Jato que não 
conseguiram assinar acordos 
com a força-tarefa de procu-
radores do Ministério Público e 
tentaram acordo com a Polícia 
Federal, como o publicitário 
Duda Mendonça e o ex-ministro 
Antônio Palocci. Com a deci-
são do STF, a Justiça poderá 
decidir sobre a homologação 
dos acordos.

A norma foi questionada no 
Supremo pela Procuradoria-
-Geral da República (PGR), 
em 2016. Na ocasião, o ex-pro-
curador-geral, Rodrigo Janot, 
alegou que a possibilidade de a 
PF realizar acordos enfraquece 
a atribuição exclusiva do MP 
de oferecer denúncia contra 
criminosos. A PGR também 
sustentou que delegados não 

Plenário do STF que julgou validade de delações premiadas negociadas pela PF.

O plenário da Câmara apro-
vou ontem (20) a proposta 
que cria um novo marco 
regulatório para o transporte 
rodoviário de cargas. A medi-
da era uma das reivindicações 
dos caminhoneiros que para-
lisaram por 11 dias em todo 
país no mês de maio. Com a 
aprovação, a matéria segue 
para análise do Senado. O 
texto do projeto estabelece 
normas para a contratação de 
transportadores, regras de se-
gurança nas estradas e prevê 
normas para a contratação de 
seguros em caso de acidentes, 
perda de mercadoria, furtos e 
assaltos.

O projeto permite ainda o 
acordo individual ou coletivo 
sobre condições do contrato 
de transporte, como perdas 
e avarias, prazo de entrega, 
forma de pagamento e sub-
contratação. Uma das pro-
postas de alteração do texto 
aprovada pelos deputados 
reinseriu a regra em que 
contrato celebrado entre o 
transportador contratante e 
o subcontratado será sempre 
de natureza empresarial e 
comercial, não resultando 
em relação de trabalho e nem 
em vínculo empregatício. O 
trecho havia sido retirado 
no substitutivo apresentado 

Plenário da Câmara aprovou a proposta que cria um novo 

marco regulatório para o transporte de cargas.

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
aprovou ontem (20) a proposta 
que aumenta a pena em caso 
de estupro coletivo, e tornam 
crimes a importunação sexual 
e a divulgação de cena de estu-
pro. O texto é um substitutivo 
da Câmara a um projeto da 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM). Pela proposta, 
com a tipifi cação dos crimes de 
divulgação de cena de estupro 
e de importunação sexual, as 
penas poderão variar de um a 
cinco anos de prisão. 

No relatório, Humberto Costa 
(PT-PE) cita episódios ocor-
ridos no transporte público 
brasileiro em que homens 
ejacularam em mulheres e o 
comportamento de outros cri-
minosos que se aproveitam da 
aglomeração de pessoas no in-
terior de ônibus e metrôs “para 
esfregar seus órgãos sexuais 
nas vítimas”. Atualmente, esse 
comportamento é classifi cado 
de contravenção penal, punido 
somente com multa, mas caso a 
proposta seja aprovada também 
pelo plenário da Casa, essa prá-
tica passará a ser enquadrada 
na nova norma.

A proposta também agrava 
penas para o crime de estupro, 
atualmente com pena prevista 
de seis a 10 anos de prisão. 

A proposta também agrava penas para o crime de estupro.
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Notários e 
registradores 
podem 
acumular cargo 
de professor

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou, 
ontem (20), o projeto do depu-
tado Carlos Manato (PSL-ES), 
que autoriza os notários e re-
gistradores a acumular o cargo 
de professor. A proposta altera 
a Lei que regulamenta serviços 
notariais e de registro. O rela-
tor, deputado Sergio Zveiter 
(DEM-RJ), fez apenas ajustes 
no texto.

Zveiter entendeu que “a 
proposta aperfeiçoa o sistema 
jurídico processual vigente”, 
adequando a lei à Constituição 
que, em seu artigo 37, proíbe 
a acumulação remunerada 
de cargos públicos, mas abre 
algumas exceções, como ao 
exercício do cargo de professor.

Para o relator, “os notários 
e registradores não podem 
ser excluídos da permissão 
constitucional para acúmulo de 
cargo com o de professor, em 
função do princípio da isono-
mia, que lhes garante o mesmo 
tratamento dado aos demais 
ocupantes de cargos públicos”. 
A proposta foi aprovada em 
caráter conclusivo e, portanto, 
deverá seguir para análise do 
Senado  (Ag.Câmara).

Obrigatoriedade de 
curso de formação 
para guarda 
municipal

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou, 
ontem (20), o projeto do depu-
tado Major Olimpio (PSL-SP), 
que obriga a realização de 
curso de formação para tomar 
posse como guarda municipal. 
O relator, deputado Rocha 
(PSDB-AC), votou pela cons-
titucionalidade, juridicidade 
e boa técnica legislativa do 
projeto. A proposta tramitou 
em caráter conclusivo e deverá 
seguir para análise do Senado, 
a não ser que haja recurso para 
votação em Plenário.

Atualmente, o Estatuto Geral 
das Guardas Municipais já esta-
belece sete pré-requisitos para 
a investidura no cargo, como 
idade mínima de 18 anos e nível 
médio completo. O projeto pre-
vê que a formação poderá ser 
feita em escola especializada 
em treinamento de segurança, 
e o treinamento de tiro poderá 
ser realizado em Clube de Tiro, 
ambos regulados e autorizados 
pelo Departamento de Polícia 
Federal.

A proposta retira da lei a 
proibição de que o local de 
formação e aperfeiçoamento 
para guardas municipais, man-
tido por convênio entre estado 
e municípios, também possa 
ser usado para formar forças 
militares (Ag.Câmara).

Supremo valida delações premiadas 
negociadas pela Polícia Federal

Por 10 votos a 1, o STF confi rmou ontem (20) a validade da autorização legal para que delegados das 
polícias Civil e Federal possam negociar delações premiadas, conforme previsto na Lei de Organizações 
Criminosas

têm a prerrogativa de ofere-
cer prêmios ao colaborador, 
uma vez que cabe somente ao 
Ministério Público o papel de 
apresentar denúncia contra o 
criminoso.

O julgamento foi interrom-
pido em dezembro do ano 
passado, quando o placar estava 
em 6 a 1 a favor das delações 

negociadas pelas polícias, mas 
com divergências. O único 
ministro que votou contra as 
delações negociadas pela po-
lícia foi o relator da Lava Jato 
no Supremo, Edson Fachin. 
A questão foi defi nida com os 
votos dos ministros Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e da presidente, 

Cármen Lúcia. 
No entendimento de Mello, a 

lei defi niu que a delação é um 
meio de obtenção de prova, 
cabendo ao Judiciário decidir se 
o acordo pode ser homologado 
ou não. Segundo o ministro, a 
colaboração só tem validade 
após passar pelo crivo de um 
juiz (ABr).

Câmara aprova novo marco 
regulatório para transporte de cargas

pelo relator deputado Nelson 
Marquezelli (PTB-SP).

O projeto defi ne que, em ca-
sos fortuitos, como desvios de 
carga, roubos e assaltos, será 
assegurado ao transportador 
o direito junto ao contratante 
do serviço o recebimento do 
frete e as taxas constantes no 
documento fi scal de transporte. 
O projeto também estabelece 
que associações e cooperativas 
de transporte rodoviário de car-
gas, assegurada a participação, 
interveniência ou intermedia-
ção de corretor de seguros, 
habilitado e registrado na SU-
SEP, fi cam autorizadas a operar 
o auxílio mútuo, por meio de 

autogestão e rateio dos prejuí-
zos, nos casos de roubo, furto, 
colisão e incêndio de veículos 
dos transportadores.

Para que o texto fosse apro-
vado, um acordo foi fi rmado 
entre os líderes partidários, 
o que viabilizou a aprovação 
da matéria ontem (20). Entre 
os trechos polêmicos, estava 
a anistia aos caminhoneiros 
multados durante a greve. 
Segundo Marquezelli, o tema 
não poderia ser tratado no 
texto da regulamentação do 
setor. O deputado afi rmou que 
o tema deverá ser analisado 
em uma medida provisória 
futuramente (ABr).

Aprovado projeto que criminaliza 
importunação sexual

Ainda pela legislação atual, nos 
casos em que o estupro é come-
tido por duas ou mais pessoas, 
a pena aumenta em um quarto. 
De acordo com o novo texto 
em discussão, nesses casos, a 
pena será aumentada de um 
terço a dois terços. Se o crime 
for cometido em local público 
ou transporte público ou se o 
ato ocorrer durante a noite, 
em lugar ermo, com emprego 
de arma ou qualquer meio que 
difi culte a defesa da vítima, a 
pena também será aumentada 
em um terço.

A divulgação de cena de es-

tupro ou de imagens de sexo, 
sem que haja consentimento da 
pessoa atingida, também passa 
a ser tipifi cada. Será punida 
com pena de um a cinco anos 
de prisão a pessoa que divulgar, 
publicar, oferecer, trocar ou 
vender fotografi a ou vídeo que 
contenha cena de estupro ou 
estupro de vulnerável. Segundo 
a proposta, também estarão su-
jeitos à mesma sanção, aqueles 
que divulgarem cena de sexo ou 
nudez sem o consentimento da 
vítima e os que disseminarem 
mensagem que induza ou traga 
apologia ao estupro (ABr).

Itamaraty cobra 
respeito e moderação 
do governo Maduro

oposicionistas naquele país, a 
um suposto atentado de um 
grupo de militares contra o 
presidente Nicolás Maduro ou 
militar de alta patente.”

Corina se reuniu no começo 
do mês com o presidente elei-
to da Colômbia, Ivan Duque, 
para negociar articulações em 
favor da liberdade política na 
Venezuela. Em julho de 2017, 
ela apresentou uma denúncia 
na Corte Penal Internacional 
contra Maduro por crimes de 
tortura e segregação (ABr).


