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O resultado das últimas 

eleições apresentou um 

aspecto que foi muito 

comentado ainda no 

calor da apuração fi nal, 

porém não analisado 

nem com a precisão 

e a profundidade 

requeridas

Refiro-me ao elevado, 
surpreendente e pre-
ocupante número de 

votos em branco, anulados e 
de abstenções nas eleições 
municipais do ano passado.

Só como exemplo: segundo 
dados fi nais e ofi ciais da Justiça 
Eleitoral, no primeiro turno 
a soma de brancos, nulos e  
abstenções superou o número 
de votos do candidato primeiro 
colocado em nove Capitais. 

No segundo turno a situação 
se repetiu em três Capitais, 
grandes colégios eleitorais: 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e Porto Alegre tiveram mais 
votos inválidos que o candidato 
primeiro colocado. Isso se 
repetiu na maioria dos muni-
cípios, havendo casos em que 
vereadores se elegeram com 
baixíssimo número de votos, o 
que quer dizer que não adianta 
repudiar pela omissão, alguém 
será eleito.

O interessante, e negativo, 
foi a forma de como tais núme-
ros foram encarados e, de certa 
forma, justifi cados. O presi-
dente Temer declarou que era 
um alerta aos políticos. Corre-
to, mas isso qualquer pessoa 
deduz, cabe analisar o porquê 
do alerta. Os políticos e lide-
ranças da situação debitaram a 
avalanche de repulsa retratada 
pelas urnas aos malfeitos do 
governo anterior, associando 
o fato à corrupção. 

Já as lideranças da oposição, 
que representam o governo 
passado, sublinharam que 
os brancos, os nulos e as au-
sências eram a posição dos 
eleitores contra o processo de 
impeachment de Dilma Rous-
seff, que chamam de ‘golpe’, e à 
posse de Temer, que qualifi cam 
de usurpação.

Os dois posicionamentos são 
facciosos, parciais e remetem 
apenas ao desejo de uma jus-
tifi cativa perante os eleitores 

em particular e à população 
em geral. Ambos os lados 
contribuíram – e continuam 
contribuindo – para o descrédi-
to da classe política que afeta, 
infelizmente, a política que 
em origem e princípio é sadia, 
positiva e honesta, sendo os 
maus políticos que deturpam 
essa essência. 

A política é o grande instru-
mento para a boa e correta 
administração dos governos 
e da sociedade. Portanto, 
acusações ou recriminações 
mútuas por parte de quem 
mutuamente contribui para 
denegrir a política nada acres-
centam, a não ser acentuar o 
descrédito. O momento é de 
falar aberta e sinceramente 
com a sociedade, para que em 
2018 a resposta negativa não 
venha a se repetir.

A classe política tem obriga-
ção de convencer a população, 
em particular o eleitorado, 
que política é ciência indis-
pensável. A sociedade tem 
obrigação cívica de participar, 
de atuar, de discutir e votar. 
Antes se usava a alegação de 
que no período militar havia 
tolhimento tanto em partici-
pação e discussão como de 
oportunidade do voto. 

Agora, que a liberdade é 
assegurada, os eleitores jogam 
as conquistas no cesto de lixo. 
Se a situação e o panorama 
não são bons com a plenitude 
democrática, pior serão se as 
oportunidades de mudança 
forem desprezadas.

Os eleitores devem ser 
conscientizados de que votar 
em branco, anular o voto ou 
desprezar as urnas é omissão 
e irresponsabilidade. Cabe aos 
líderes políticos e aos formado-
res de opinião transmitir essa 
mensagem, embora para isso 
devam reconquistar o respeito 
e a credibilidade. E, por fi m, 
cabe aos cidadãos em geral, 
tão enfáticos em protestos, 
passeatas e manifestações, ter 
o entendimento de que não 
adianta ir para as ruas e não 
comparecer à seção eleitoral. 

A mudança se faz através da 
prática política e do voto, sím-
bolo maior da democracia.

(*) - É empresário, médico e
professor. Foi Ministro da

Saúde e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

Os brancos, os nulos 
e as abstenções

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou proposta que 
concede aos profi ssionais de 
educação e de saúde que atuem 
em presídios ou centros de in-
ternação o adicional de pericu-
losidade previsto na CLT. Esse 
adicional deverá ser de 30% so-
bre o salário sem os acréscimos 
resultantes de gratifi cações, 
prêmios ou participações nos 
lucros da empresa. 

Atualmente são consideradas 
atividades perigosas aquelas 
que exponham o trabalhador 
a infl amáveis, explosivos ou 
energia elétrica e ainda a roubos 
ou outras espécies de violência 
física na segurança pessoal ou 
patrimonial.

A proposta aprovada altera 

a Lei de Execução Penal para 
tratar da nova previsão. O texto 
é, na verdade, um substitutivo 
apresentado pela relatora, depu-
tada Flávia Morais (PDT-GO), aos 
projetos do deputado Pompeo de 
Mattos (PDT-RS), e do deputado 
Cabo Sabino (PR-CE), que tratam 
do assunto. O substitutivo reúne o 
conteúdo dos dois projetos.

“Sendo educação e saúde os 
serviços mais prestados nos esta-
belecimentos prisionais, é notó-
ria a necessidade de proteção dos 
profi ssionais que atuam nessas 
áreas”, observou Flávia Morais. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado ainda 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Flávia Morais: “é notória a necessidade de proteção dos 

profi ssionais que atuam nessas áreas”.

Três projetos em tramitação 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado mu-
dam as regras de atualização 
da tabela do IRPF. O objetivo 
das propostas é usar índices 
ofi ciais de preços na correção 
dos valores, em vez da meta de 
infl ação fi xada pelo governo. O 
projeto da senadora Ana Amé-
lia (PP-RS), determina que a 
correção anual da tabela pro-
gressiva do IRPF deve ser feita 
com base na variação do INPC, 
calculado e divulgado pelo 
IBGE, referente ao segundo 
ano-calendário anterior. As-
sim, para o ano-calendário 
de 2016, seria aplicado como 
índice de correção o INPC 
acumulado do ano-calendário 
de 2014.

Ana Amélia explica que a 
tabela do IRPF é atualizada 
automaticamente com base 
na meta de infl ação fi xada pelo 
governo federal. O problema, 
na interpretação da senadora, 
é que o governo não consegue 
cumprir a meta infl acionária 
há muitos anos, fi cando a in-
fl ação acima da meta. Assim, 
o contribuinte acaba sofrendo 
com a diferença infl acionária 
na correção da tabela.

Outras duas propostas que 
tratam do ajuste da tabela do 
IR aguardam relatório na Co-

Uma das propostas corrige anualmente a tabela do IR com base 

na variação acumulada nos doze meses anteriores do IPCA.

O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) ofe-
rece cursos a distância (EaD) para todos os 
cidadãos. São ofertados 29 cursos online e sem 
tutoria – que não precisam de auxílio do pro-
fessor. Os cursos abordam temas como Direito 
Constitucional, Processo Legislativo Federal e 
Ética e Administração Pública.  A carga horária 
dos cursos varia entre 10 e 60 horas/aula.

Até maio de 2016, cerca de 150 mil pessoas 
estavam matriculadas nos cursos oferecidos pelo 
ILB. Ao fi nal, os alunos recebem um certifi cado 
digital de conclusão do curso. Para a estudante 
de Letras Mariane Costa, esse tipo de inicia-

tiva é fundamental para aproximar o Senado 
da população, e pode ajudar na formação dos 
cidadãos.

“É muito interessante que medidas como essas 
existam. É uma forma de contribuir e aumentar 
o conhecimento das pessoas. O material de apoio 
é excelente e o conteúdo que eu vejo nas aulas 
está no meu dia-a-dia”, disse a estudante, que 
acabou de fi nalizar o curso sobre o Novo Acor-
do Ortográfi co. Para se inscrever nos cursos é 
necessário fazer o cadastro na plataforma online 
(http://saberes.senado.leg.br/), ter CPF, e-mail 
e computador com acesso à internet.

Fiscalização 
específi ca para 
mel de abelhas 
e derivados

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou, 
em caráter conclusivo, o projeto 
que exclui mel, cera, própole, 
geleia real e demais produtos 
da apicultura das mesas nor-
mas que orientam a inspeção 
de produtos de origem animal, 
previstas na Lei 1.283/50. Pela 
proposta, do deputado Alceu 
Moreira (PMDB-RS), os pro-
dutos apícolas fi carão sujeitos 
a normas específi cas, defi nidas 
em regulamento.

Segundo o texto, quando se 
tratar de estabelecimentos de 
pequeno porte, as ações de 
inspeção e fi scalização deverão 
ter natureza “prioritariamente 
orientadora”. O parecer do 
relator, deputado Sérgio Souza 
(PMDB-PR), foi favorável à 
constitucionalidade, juridici-
dade boa técnica legislativa 
da proposta, sem análise de 
mérito.

Ele apresentou emenda de 
redação para outro artigo da 
mesma lei, que também faz re-
ferência aos procedimentos de 
fi scalização. Como a proposta 
também já havia sido aprovada, 
em caráter conclusivo, pela 
Comissão de Agricultura, ela 
será enviada para análise do 
Senado (Ag.Câmara).

A produção média de petróleo da Petrobras 
no Brasil, em 2016, teve um acréscimo de 0,75% 
na comparação com o ano anterior e chegou 
a 2.144.256 barris/dia. Segundo a estatal, o 
resultado fi cou em linha com a meta defi nida 
em 2,145 milhões e representa um recorde 
histórico anual.

Para o deputado Antonio Imbassahy (BA), 
líder do PSDB na Câmara, a Petrobras está em 
plena recuperação depois de ter sido saqueada 
nos governos do PT. “Com isso, as ações da 
empresa tiveram uma valorização de 2,50%. Foi 
só tirar o PT de lá e colocar uma gestão de pri-
meira linha, comandada por Pedro Parente, que 
a situação da maior estatal brasileira melhorou 
e muito”, afi rmou.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, 
destacou o desempenho da companhia em de-
zembro, quando também foram batidos alguns 
recordes. Entre eles, a produção média de pe-
tróleo no Brasil, que pela primeira vez superou 
a marca de 2,3 milhões bpd, sendo 3% a mais 
que o maior índice registrado em setembro do 
mesmo ano. Já a produção no dia 28 de dezembro 
chegou a 2,4 milhões de barris de óleo.

Deputado Antonio Imbassahy (BA), líder do 

PSDB na Câmara.

Especialistas, no entanto, 
são unânimes em dizer 
que é preciso simplifi -

car a legislação e acabar com 
a chamada guerra fi scal entre 
os estados, tudo isso sem au-
mentar a carga de impostos que 
os brasileiros pagam, hoje em 
torno de 35% do PIB.

Na primeira quinzena de fe-
vereiro, logo depois do fi m do 
recesso parlamentar, mais uma 
proposta de reforma tributária 
será apresentada na Câmara, 
dessa vez pelo deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR). Ele 
foi nomeado relator da Co-
missão Especial da Reforma 
Tributária em outubro, no lu-
gar do deputado Andre Moura 
(PSC-SE), que já tinha apre-
sentado um parecer preliminar. 
A proposta de Moura, por falta 
de acordo, não chegou sequer 
a ser votada.

Hauly acha que, dessa vez, a 
reforma tributária conseguirá 
avançar. Ele já apresentou os 

Hauly acha que, dessa vez, a reforma tributária

conseguirá avançar.

Billy Boss/Ag.Câmara
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Relator deve apresentar nova 
proposta de reforma tributária
Um dos temas mais debatidos e com menos consenso no Congresso é a reforma do sistema tributário

Valor Agregado (IVA) e outro, 
que o relator chama de seletivo, 
que incidiria sobre determina-
dos produtos. Quanto maior a 
alíquota do imposto seletivo, 
menor a do IVA.

Com o IVA, a arrecadação 
estadual passaria a fazer parte 
de um sistema nacional, com 
cobrança no destino, o que, 
segundo o deputado, acaba 
automaticamente com a guerra 
fi scal. “Ao eliminarmos tributos 
incidentes sobre a base de 
consumo e criar um imposto 
de valor adicionado, as 27 uni-
dades da Federação passarão 
a compor um único sistema 
de tributação, arrecadação e 
fi scalização. Só o fato de existir 
isso e cobrar destino acabará 
com a guerra fi scal da noite 
para o dia”, disse. De acordo 
com a proposta de Hauly, toda 
a arrecadação seria distribuída 
depois, de modo a não haver 
perdas para nenhum estado 
(Ag.Câmara).

pontos principais de sua propos-
ta, que inclui menos tributos e o 
fi m da guerra fi scal, nome que 
se dá aos incentivos concedidos 
pelos estados para atrair empre-
sas, o que virou uma disputa em 

que todos perdem arrecadação. 
Para isso, pretende extinguir o 
ICMS e outros tributos, como 
ISS, IPI, Pis e Cofi ns. Todos 
eles seriam substituídos por 
dois impostos, o Imposto sobre 

Comissão do Senado vai analisar 
correção da tabela do IR

missão.  A do senador Reguffe 
(sem partido-DF), prevê que os 
limites de isenção de Imposto 
de Renda sejam recompostos 
anualmente com base no índi-
ce de infl ação, o IPCA do ano 
anterior, acrescido de 1% por 
cento. Segundo ele, a principal 
fi nalidade da proposta é a cor-
reção de uma injustiça fi scal 
vigente há quase 20 anos e, 
por consequência, a redução 
da carga tributária no país, de 
forma gradual.

No mesmo sentido, o senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 
apresentou projeto para corri-
gir, anualmente, a tabela do IR 
com base na variação acumu-
lada nos doze meses anteriores 

do IPCA. Para ele, não se trata 
apenas de uma questão básica 
de justiça tributária, mas de 
uma questão de legalidade e 
legitimidade da cobrança do 
imposto.

Também tramita no Senado 
o projeto da Câmara que dis-
põe sobre a incidência do IR 
em pagamentos acumulados. 
Pela lei atual, o imposto é cal-
culado sobre os rendimentos 
efetivamente recebidos em 
cada mês. Com o projeto, na 
forma como foi aprovado na 
Câmara, o cálculo do imposto 
de renda será feito conside-
rando mês a mês, no caso de 
recebimento de atrasados 
(Ag.Senado).

Adicional de 
periculosidade para quem 

trabalha em prisões
Petrobras volta a se recuperar 
‘depois de ter sido saqueada’

“Estamos muito felizes, porque é o segundo 
ano seguido que a empresa cumpre a meta 
de produção depois de uma série de anos em 
que metas de produção eram apenas uma re-
ferência, que se chegasse lá, ok, mas, se não 
chegasse, não tinha o menor problema. Nesta 
gestão, meta é uma coisa séria”, disse Parente 
(psdbnacamara). 

Cursos a distância do ILB estão abertos

Projeto das 
teles após 
recesso

Brasília - A ministra Cármen 
Lúcia, do STF, não atendeu ao 
pedido feito por senadores da 
oposição para que o projeto que 
modifi ca a Lei Geral das Telecomu-
nicações fosse votado no plenário 
do Senado antes de sanção defi ni-
tiva. De plantão no STF durante 
o Judiciário, Cármen Lúcia não 
viu urgência para julgar o pedido 
e remeteu o processo ao relator, 
ministro Teori Zavascki, adiando a 
decisão do Supremo sobre o tema 
para, pelo menos, fevereiro.

O projeto - que autoriza a mu-
dança do regime de concessão 
de telefonia fi xa para autorização 
e libera as operadoras de certas 
obrigações regulatórias em troca 
de investimentos na expansão da 
banda larga fi xa - foi aprovado 
em dezembro na Comissão de 
Desenvolvimento do Senado em 
caráter terminativo, sem neces-
sidade de votação no plenário. 
Alguns senadores entraram com 
recursos na Mesa Diretora do 
Senado alegando ilegalidades na 
tramitação e pedindo que o projeto 
fosse votado pelo plenário. Mas, 
após três recursos serem negados 
na Casa, entraram com o mandado 
de segurança no STF, alegando 
que a aprovação, como se deu, 
descumpria a Constituição.

A decisão da ministra Cármen 
Lúcia veio após o Senado enviar 
uma manifestação se defendendo 
das alegações. Ela também afi r-
mou que “o juízo de admissibili-
dade dos recursos em debate não 
apresenta urgência, em especial 
pela judicialização da questão no 
presente mandado de segurança” 
(AE).


