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Esta crise sem 

precedentes no Brasil 

é a mãe de todas elas. 

Isso nos leva a refl etir 

se nós, brasileiros, 

somos mais corruptos 

ou mais tolerantes com 

a corrupção que outras 

nacionalidades 

Ou seja, como explicar o 
drama de termos che-
gado até este extremo 

em que uma parcela muito im-
portante da classe política e do 
empresariado brasileiro está 
envolvida? Em primeiro lugar, 
seria ingênuo imaginarmos que 
a corrupção só existe por aqui. 
Ela está presente em todos 
os países do globo. Em todos, 
e sem exceção. Também não 
acho que o brasileiro seja mais 
corrupto que o americano, o 
alemão ou o japonês.

Dito isso, o que temos aqui 
– e que talvez nos diferencie 
dos outros – é aquilo que eu 
chamo de “corrupção das pe-
quenas coisas”. Ou seja, são 
atos menores e deliberados de 
corrupção presentes no nosso 
cotidiano, e que fogem do 
nosso tribunal de consciência. 
São atos cuja percepção de 
dano em consequência deles é 
mínima ou inexistente. Dizem 
que, se nós agíssemos como se 
estivéssemos constantemente 
sendo observados, eles dei-
xariam de existir. Talvez por 
isso o debate ético, no início, 
tenha sido mais desenvolvido 
no âmbito religioso, com um 
Deus onipresente e vigilante 
sobre nós.

Eu sou médico. Dia desses, 
entrei no elevador de serviço 
de um hospital em Curitiba. 
Fiquei surpreso ao perceber 
que entraram no mesmo ele-
vador de serviço cinco pessoas 
de uma mesma família que 
tinham ido visitar um paciente 
internado. O elevador parou, 
então, no primeiro andar e – 
surpresa – havia uma maca com 
um paciente que precisava ir 
para a UTI e que não teve como 
entrar por falta de espaço! 

Ultrapassar os limites de 
velocidade, estacionar em lo-
cal exclusivo para idosos, não 
devolver o troco, pedir ates-
tados falsos, não dar recibos, 
colar na prova... Afi nal, quem 
não tem pecados que atire a 
primeira pedra! Claro, todos 
esses “pecadilhos” cotidianos 
não estão presentes apenas 
no Brasil. Mas aqui temos um 
tribunal de consciência que 
talvez seja menos rígido que 
em outras sociedades. 

As razões para isso podem 

estar na nossa colonização 
predatória ou na baixa auto-
estima crônica do brasileiro, 
que sempre acha que o que 
vem de fora é melhor? Preci-
saríamos, assim, de uma forma 
de compensação? Darwin ou 
Freud podem explicar isso? 
As nossas reconhecidas vir-
tudes de tolerância com as 
diferenças, receptividade e 
alegria nos fizeram menos 
combativos também com 
aquilo que está errado? Estou 
exagerando? Sendo ingênuo? 
Então vamos lá...

Em um jantar em uma casa 
de amigos, um desconhecido 
nos diz que está com difi culda-
des, porque agora está tendo 
de dar recibos. Antes era mais 
fácil. Algo corriqueiro. Corri-
queiro? Morei durante anos 
na Itália. Na Itália da Máfi a e 
da Operação Mãos Limpas! E 
nunca escutei isso por lá. Os 
italianos queixavam-se, sim, de 
ter de pagar muitos impostos, 
mas colocarem abertamente 
formas de não os pagarem, 
de burlar as regras, isso eu 
sinceramente não vi. 

Se buzinarmos no trânsito 
para alguém que está errado, 
qual é a sua reação? Na maioria 
das vezes, responder com uma 
agressão verbal (ou mesmo 
física!).

Não quero com isso eximir 
a culpa do PT ou do seu ma-
cunaíma. E de tantos outros 
em todos os outros partidos. 
Eles são o fruto podre de uma 
sociedade que tolera muito 
as corrupções das pequenas 
coisas e que hoje se vê atônita, 
envergonhada e indignada com 
as grandes corrupções que 
hoje também estão no nosso 
cotidiano. Elas afetam nossa 
autoestima e comprometem a 
esperança de um país melhor. 
Raul Seixas, em um dos seus 
momentos de genialidade, di-
zia que quem não tem presente 
se conforma com o futuro.

As novas gerações podem 
mudar isso. Aos meus alunos 
eu sempre digo que reduzam 
sua tolerância com a corrupção 
das pequenas coisas. A banali-
dade do mal começa com elas. 
Macunaíma e sua criatura, mais 
cedo ou mais tarde, se vão. 
Deixarão, infelizmente, um dos 
capítulos mais tristes e vergo-
nhosos da história republicana 
brasileira. Mas a história tem o 
mau hábito de se repetir onde 
não se aprende com ela. 

Afi nal, a grande mudança 
é moral!

(*) - Médico oncologista e mastolo-
gista, é professor de Bioética e de 

Metologia Científi ca na Universidade 
Positivo e vice-presidente do Instituto 

Ciência e Fé em Curitiba.

Cicero Urban (*)

A corrupção das 
pequenas coisas

O Palácio do Planalto negou a possibilidade 
de redução da idade mínima de 65 anos para 
homens e mulheres requererem a aposen-
tadoria, conforme previsto na proposta da 
reforma da Previdência, enviada na última 
segunda-feira (5) ao Congresso Nacional. Em 

nota, o governo federal explica que a idade 
de 65 anos se baseia no envelhecimento da 
população brasileira e é “ponto central para 
que se encontre equilíbrio futuro nos gastos 
com aposentadorias”. O texto diz ainda que 
“o governo fará todo o possível junto à sua 

base aliada no Congresso Nacional para a 
manutenção do texto original da reforma”. 
O relatório da proposta da reforma da Pre-
vidência deve ser analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados nesta  semana (ABr).

O Ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, declarou ser favorável ao 
cumprimento da norma da An-
visa que proíbe os aditivos que 
dão sabor e cheiro aos cigarros. 
“80% dos fumantes começam a 
fumar antes dos 18, então, para 
esse público esses aditivos são 
atraentes. Isso não é bom para 
a saúde pública”, disse Barros, 
logo após reunião do Conselho 
Nacional de Saúde.

Em 2012, a Anvisa  estabe-
leceu norma que dispôs sobre 
os limites máximos de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
nos cigarros, proibiu o uso de 
palavras como “light”, “suave”, 
“soft”, dentre outras e restringiu 
o uso de substâncias aditivas em 
cigarros, permitindo somente a 
utilização dos aditivos indispen-
sáveis ao processo produtivo. No 
entanto, a regra nunca esteve em 
vigor, já que entidades ligadas à 
indústria do fumo entraram com 
ação no STF, que acatou o pedido 
liminarmente. 

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O presidente Michel Te-
mer disse na sexta-feira (9) 
que as mudanças propostas 
pelo governo para a reforma 
da Previdência podem ser 
impopulares agora, mas, no 
futuro, serão consideradas 
populares. “Esta é a grande 
verdade. Alguém tem que 
ter a coragem de enfrentar o 
problema seríssimo que o Bra-
sil está atravessando”, disse 
a jornalistas após participar 
de cerimônia de inspeção e 
assinatura de atos na Barra-
gem de Jucazinho, município 
pernambucano de Surubim.

Perguntado sobre possíveis 
protestos contra as propostas 
de mudança na Previdência, 
Temer considerou “uma coisa 
boa” e ressaltou ser “indispen-
sável” fazer a reforma. “Podem 
ser impopulares hoje, mas 
serão populares amanhã. Não 
tenho a menor dúvida disso. 
Elas são, isto sim, indispensá-
veis e esta indispensabilidade 
vai se revelando pouco a pouco, 

Temer durante assinatura de acordos para execução de obras 

na Barragem de Jucazinho-PE.

G
us

ta
vo

 L
im

a/
A

g.
C

âm
ar

a
Fo

to
 B

et
o 

B
ar

at
a/

PR

Doação aos fundos 
do idoso na 
declaração de IR

A Comissão de Defesa da Pes-
soa Idosa aprovou o projeto que 
permite doação de pessoa física a 
fundos do idoso controlados pelos 
conselhos municipais, estaduais e 
nacional, até o percentual de 3% 
sobre o IR devido. A doação poderá 
ser feita diretamente na Declaração 
de Ajuste Anual do IR. A dedução só 
se aplicará a doações em espécie e 
não valerá para o contribuinte que 
utilizar o desconto simplifi cado, 
apresentar a declaração em for-
mulário ou entregar a declaração 
fora do prazo. 

Ainda segundo a proposta, o 
pagamento da doação deverá ser 
efetuado até a data de vencimen-
to da primeira quota ou da quota 
única do imposto. Por fi m, o texto 
determina que sejam aplicáveis 
aos incentivos fi scais destinados 
aos fundos dos idosos as mesmas 
regras previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente para as 
doações destinadas aos fundos da 
infância e da adolescência.

O parecer da relatora, de-
putada Leandre (PV-PR), foi 
favorável à proposta. Segundo 
ela, a proposta facilita, desburo-
cratiza e estimula as doações aos 
fundos dos idosos. A proposta 
agora será analisada, em caráter 
conclusivo, pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Responsabilidade 
de gestor sobre 
dívida ajuizada

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara aprovou 
o projeto do deputado Gonzaga 
Patriota (PSB-PE), que elimina a 
responsabilidade do gestor público 
sobre determinada dívida a partir 
do momento em que for ajuizada a 
respectiva ação de cobrança. Atual-
mente, conforme entendimento do 
Ministério Público, essa responsabi-
lidade só termina quando o devedor 
é citado pelo ofi cial de Justiça.

O projeto inclui na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal a necessida-
de apenas do registro em cartório 
para atestar que foi ajuizada a ação 
de cobrança de dívida, e afastar 
a responsabilidade fi scal do ges-
tor. Segundo Patriota, muitos 
prefeitos reclamam que, apesar 
de ajuizarem ações de cobrança 
em tempo hábil, respondem a 
processos por crime de responsa-
bilidade fi scal porque os ofi ciais de 
Justiça não conseguem encontrar 
o endereço do devedor.

Para o relator na comissão, 
deputado Enio Verri (PT-PR), os 
gestores municipais não podem 
ser responsabilizados pela falta de 
citação válida do devedor. “O pre-
feito continua responsável pela 
iniciativa da ação de cobrança. A 
intimação da citação, no entanto, é 
ato do ofi cial de Justiça e deve se 
valer dos meios previstos no CPC, 
sob o comando do juiz”, afi rmou 
(Ag.Câmara).

Venda de 
produto 

com preço 
diferente

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara apro-
vou o projeto que considera 
prática abusiva do comércio 
oferecer produtos e serviços 
com preços diferenciados, 
em função da forma de paga-
mento (em dinheiro, cheque 
ou cartão) escolhida pelo 
consumidor. Atualmente, 
o entendimento da Justiça 
é que os lojistas não são 
obrigados a receber outra 
forma de pagamento além 
de dinheiro. Mas se rece-
berem, não podem praticar 
preços diferentes para cada 
opção.

O colegiado aprovou um 
substitutivo apresentado 
pela deputada Tia Eron 
(PRB-BA) ao projeto do 
deputado Celso Russo-
manno (PRB-SP). Trata da 
ampliação dos prazos de 
reclamação de produtos e 
de questões relacionadas 
a cláusulas contratuais. A 
deputada Tia Eron optou 
por uma nova redação, que 
incorpora emendas aprova-
das na Comissão de Defesa 
do Consumidor e partes dos 
três projetos que tramitam 
com o texto de Russomano. 
De acordo com a versão, o 
Código do Consumidor tam-
bém se aplica à comerciali-
zação de produtos usados, e 
não apenas aos novos.

O texto dobra o prazo 
de reclamação dos clientes 
por defeitos fáceis de serem 
notados. O prazo será de 60 
dias para serviços e produtos 
não duráveis e de 180 dias 
para os duráveis. Caso a 
reclamação seja atendida 
pelo fornecedor, reinicia-se 
o prazo. Outro dispositivo 
determina que a autoridade 
poderá ser processada por 
crime de responsabilidade 
quando demorar mais de 60 
dias para cumprir decisão 
judicial contra produto cujo 
consumo seja considerado 
nocivo à saúde ou à seguran-
ça pessoal. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado agora na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Mas a Comissão Direto-
ra do Senado decidiu 
aguardar o julgamento 

do Pleno do  STF para tomar 
providências sobre o afasta-
mento ou não de Renan. 

Por 6 votos a 3, o STF rever-
teu, em sessão na quarta-feira 
(7). A maioria dos ministros 
entendeu que o fato de o sena-
dor ser réu em uma ação penal 
o impede de permanecer na 
linha sucessória da Presidên-
cia da República, mas não o 
impossibilita de permanecer à 
frente da Casa.

O Senado aprovou, em pri-
meiro turno, projeto de mo-
dernização da Lei de Licitações 
e Contratos. O texto tem sido 
defendido pelos senadores 
como um novo marco legal para 
essas práticas. Entre as inova-
ções, destacam-se a inversão 
de fases — o julgamento das 
propostas antes da habilitação 
—, e a contratação do seguro, 
que poderá garantir a conclusão 
de uma obra pública, em caso de 
difi culdades enfrentadas pela 
empresa contratada. 

A tentativa de afastamento do senador Renan Calheiros da Presidência do Senado,

marcou a semana no Senado.
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Permanência de Renan na 
presidência do Senado foi 

o destaque da semana
Uma liminar concedida na segunda-feira (5) pelo ministro do STF, Marco Aurélio Mello, determinava o 
imediato afastamento de Renan Calheiros da Presidência do Senado

Também foi aprovado pelo 
Senado projeto que estende 
de abril de 2015 até abril de 
2018 o prazo para os municí-
pios elaborarem seus Planos 
de Mobilidade Urbana. Foi 
aprovada ainda pelo Plenário 
a adesão do Brasil a duas 
convenções internacionais, 
sobre o pagamento de pensões 
alimentícias, e um acordo com 
a Bélgica, de cooperação em 

matéria penal. As matérias vão 
agora a promulgação.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, disse que 
será possível votar nesta 
terça-feira 13, e promulgar 
no dia 15, a proposta, que 
estabelece limite para os gas-
tos públicos nos próximos 20 
anos. Já cumpriu a terceira e 
última sessão de discussão, 
e agora está pronta para ser 

votada no Plenário. Também, 
a Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou proposta que 
busca simplifi car as exigências 
fi scais e tributárias dirigidas a 
microempresas e empresas de 
pequeno porte, especialmente 
em municípios menores. A 
chamada PEC da Desburocra-
tização segue para dois turnos 
de discussão e votação no 
Plenário (Ag.Senado). 

No futuro, mudanças na 
Previdência ‘serão populares’

especialmente com o apoio do 
Congresso e com o apoio que, 
certa e seguramente, nós tere-
mos de vários setores sociais”.

Enviada ao Congresso na 
última segunda-feira (5), a 
proposta da reforma da Pre-
vidência prevê, entre outros 
pontos, uma idade mínima de 65 
anos para homens e mulheres se 

aposentarem e tempo mínimo 
de contribuição de 25 anos. 
No entanto, para aposentar-se 
com o benefício integral, o tra-
balhador precisará contribuir 
por 49 anos. As novas regras, 
se aprovadas, valerão para ho-
mens com idade inferior a 50 
anos e mulheres com menos 
de 45 anos (ABr).

Ministro é favorável à proibição 
de aditivos em cigarros

As entidades pediram a sus-
pensão da norma e questiona-
ram a competência da Anvisa 
para tratar do tema. “Ela [An-
visa] tem essa competência”, 
defendeu o ministro. Quando 
assumiu a pasta, Barros esteve 
com a relatora do processo, 
ministra Rosa Weber, e tratou 
sobre o tema, entre outros. Para 
ele, a proibição de aditivos de ci-
garros é um assunto prioritário 
para o Ministério da Saúde.

Com a expectativa da vota-
ção, o presidente da Anvisa, 
Jarbas Barbosa foi ao Supremo 
para “esclarecer os motivos 
pelos quais a agência quer 
proibir o uso de substâncias que 
possuam tão somente a função 
de mascarar sabores, odores e 
sensações ruins em cigarros 
e outros produtos fumígenos, 
com o objetivo de fazer com que 
os usuários utilizem cada vez 
mais estes produtos” (ABr).

Governo nega redução de idade mínima


