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Não é necessário varrer 

a história. Uma única 

geração basta. O passado 

recente, imiscuído no 

presente e determinante 

do futuro. 1968. O ano 

que terminou

Nada é perene, nem as 
mais representativas 
glórias. Também neste 

artigo esqueceremos as vila-
nias do regime de exceção. 
Tentemos fi ncar em nosso ra-
cional e nosso instinto. Fomos 
às ruas, centrados. Queríamos 
mudanças de costumes opres-
sores, vitorianos. Freud ainda 
era vanguarda. Em primeiro, 
buscávamos a liberdade. A 
igualdade, a justiça. Justiça 
social é redundância. A so-
lidariedade. O amor, micro 
e macro. Revolução, em seu 
sentido. A Europa se conten-
tava com a superfície. Nossos 
bravos estudantes com as 
profundezas econômicas. O 
homem é inescapável de seu 
meio. Todos, porém, uníssonos 
em seus ideais.

O Brasil viveu o golpe no 
golpe. Foram-se esperanças, 
alternativas sonhadas. Bravos 
jovens empunharam armas. O 
direito de resistência, aos que 
o ignoram. Outros e outras 
forças a estrada institucional. 
Opções naturais da política. 
Órgãos de segurança cresce-
ram como câncer na ditadura. 
Natural, esta era um corpo 
predisposto à metástase. A 
ajuda externa garantiu a re-
pressão brasileira. Somos tão 
tupiniquins que até as famosas 
“C14” foram doadas. Com o 
“placet” do governo central, 
desestruturaram, estupraram, 
violentaram e mataram.  Ainda 
hoje parte dessa geração é 
formada de zumbis neuróticos, 
para desespero da psicanálise. 
Outros superaram os efeitos 
das perfídias. É próprio das 
mulheres e dos homens.

Por fi m encontramos a cida-
de dos desejos. Respeitáveis 
lideranças exiladas voltaram 
a discursar. Assumiram seu 
papel. A implacabilidade do 
tempo, porém, dar-lhes-ia o fi m 
natural. Pertenciam à geração 
anterior.

Aos 65 de minha idade (a 
expressão é de Carlyle), como 
tantos, envolvo-me na frustra-
ção. Nossa última experiência 
democrática foi trágica. Só 
uma Constituição. Pedaço de 
papel, rabiscado tantas vezes 
pelo “constituinte derivado”. 
Como é do povo, a maioria 
das leis “não pegam”. Há um 
“ranking” internacional de 
democracia. Nosso País fi gura 
entre as últimas. O STF diz que 
a Constituição é a lei interpre-

tada por eles. Sem modéstia e, 
não raro, atabalhoadamente.

A lei inconstitucional é 
constitucional até que 11 ilu-
minados a examinem, depois 
de anos ou décadas.

Nesse tempo, multiplicam-se 
as concussões, corrupções, 
carestias, conjuras. A torpís-
sima fi gura do delator está em 
moda. Não São Judas, porque 
Iscariotes ascendeu ao pedido 
de Cristo para ser o traidor. 
Imolou-se. Nada de trinta moe-
das. As escrituras deveriam ser 
escritas. Se tens fé, reze para 
Judas nos momentos de turbu-
lência. Foi o mais corajoso dos 
apóstolos. Os delatores no meu 
País exalam o suor dos elefan-
tes após cruzarem o deserto. 
Temem o banho frio e a cloaca 
no chão, enquanto muitos de 
nossos contemporâneos não 
hesitaram em dar a vida. 

O PIB brasileiro é vergonho-
so, exceção ao PIB do crime 
organizado. Este movimenta 
de 3 a 4 trilhões de dólares 
anuais, segundo a ONU. Não é 
possível sem a convivência do 
sistema bancário e fi nanceiro 
internacional.  O Brasil faz par-
te signifi cativa dessa riqueza. 
1 trilhão gera o narcotráfi co. 
O restante, principalmente, 
de armas leves e letais. O El 
e a Al Qaeda têm substrato 
em signifi cativo comércio de 
petróleo.

Nosso horizonte desapare-
ceu com a noite. Esta é bela 
para nossas refl exões e nossos 
amores. Vislumbrar o futuro 
exige a luz do sol. Perdemos 
sua simbologia. Acrescente-
se o Legislativo em boa parte 
corrupto e descomprometido. 
O Judiciário desbussolado, a 
partir do STF. E o Executivo 
a navegar num mar agitado e 
sem porto.

Nossa geração está profun-
damente frustrada. A grande 
luta foi utópica.

Nossa democracia, pela qual 
ainda urge lutar, com tenaci-
dade, talvez seja construída na 
próxima ou nas próximas das 
próximas. Somente nos cabe 
transmitir valores e experiên-
cias que nos agitaram, para 
que não sejam esquecidos. 
“É o despertado momento 
em que se descobre que esse 
império, que nos parecia a 
soma de todas as maravilhas, 
é um esfacelo sem fi m e sem 
forma, que a sua corrupção é 
gangrenosa demais para ser re-
mediada pelo nosso cetro, que 
os triunfos sobre os soberanos 
adversários nos fez herdeiros 
de suas prolongadas ruínas.” 
(CALVINO, Ítalo).

(*) - É Advogado e membro da 
Academia Latino-Americana de 

Ciências Humanas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)

Brasil e a
geração frustrada

Brasília - Ex-ministro do 
governo Dilma e ex-chefe de 
gabinete da Presidência no 
governo Lula, Gilberto Car-
valho defendeu em uma carta 
endereçada a parlamentares 
petistas que as bancadas da 
Câmara e do Senado façam 
acordos com partidos da base 
do presidente Michel Temer 
a fi m de garantir espaços na 
Mesa Diretora das duas Casas 
Legislativas. A manifestação 
de Gilberto Carvalho vai na 
linha do que tem defendido 
o ex-presidente Lula.

Na longa carta, intitulada 
“As difíceis encruzilhadas da 
vida”, o petista afi rmou que, 
inicialmente, o partido deve 
preferir apoiar candidatos 
com quem tenha afi nidade 
política. Carvalho destacou 
que o “essencial” é assegurar 
os espaços, sem que haja 
compromisso de voto em can-
didatos a presidente do “bloco 
golpista”. Mas o ex-ministro 
reconhece na manifestação 
o apoio a aliados do governo 
por uma decisão tática.

Ex-ministro do governo Dilma, Gilberto Carvalho.

Está na pauta da CCJ da 
Câmara proposta que auto-
riza a União, os estados e os 
municípios a promoverem 
a transferência de crédito 
tributário inscrito em dívida 
ativa para instituições de di-
reito privado (como bancos e 
empresas de cobrança), que 
serão responsáveis pela co-
brança do débito. A proposta 
foi aprovada pela Comissão 
de Finanças e Tributação. O 
texto foi apresentado pelo 
deputado Vicente Candido 
(PT-SP) e outros oito parla-
mentares. 

A transferência será feita 
com deságio e mediante 
“novação”, um instrumento 
jurídico que permite a troca 
de credor. A proposta original  
previa a cessão dos créditos da 
dívida ativa para instituições 
privadas. A troca da cessão 
pela novação foi proposta pelo 
relator do projeto na Comissão 
de Finanças, deputado Alfredo 
Kaefer (PSL-PR). Na prática, a 
principal consequência da mu-
dança é que a transferência de 
credor extinguirá a obrigação 
tributária do devedor. 

Ou seja, este não responderá 
mais pela dívida junto à admi-
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A transferência de credor extinguirá a obrigação tributária do 

devedor.
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A Comissão de Viação e Transportes da 
Câmara aprovou proposta que aumenta a 
punição para quem fi zer transporte pirata, 
seja de ônibus escolar sem autorização ou 
transporte remunerado de pessoas ou bens, 
sem licença. 

O texto aprovado é um substitutivo do 
deputado João Paulo Papa (PSDB-SP) ao 
projeto do deputado Daniel Coelho (PSDB-
PE), que além do aumento da punição 
garante aos ônibus escolares a possibilidade 

de parar na rua, para pegar passageiros, ou 
em frente à escola, para deixar os alunos - 
sem precisar estacionar o veículo.

“A permissão para a livre parada e estacio-
namento teria efeito contrário, pois aumen-
taria o risco de embarque e desembarque 
dos estudantes em locais não apropriados”, 
disse Papa. Com relação às punições, Papa 
manteve as infrações como gravíssimas 
– com perda de 7 pontos de 20 possíveis 
por ano na CNH, como no projeto original. 

O relator retirou, porém, a apreensão do 
veículo e o recolhimento da habilitação do 
motorista infrator.

“Concordamos com a ampliação da 
responsabilização do condutor, além da 
remoção do veículo, medidas sufi cientes 
para inibir e evitar a reincidência nessas 
condutas”, afi rmou Papa. A proposta tra-
mita em caráter conclusivo e ainda será 
analisada pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

É o que determina o pro-
jeto do senador Wilder 
Morais (PP-GO), que 

está pronto para ser analisado 
na Comissão de Defesa Nacio-
nal do Senado.

O texto do projeto prevê que 
as armas de fogo apreendidas, 
após a elaboração do laudo 
pericial, quando não mais in-
teressarem ao processo de 
investigação, apuração e julga-
mento, serão encaminhadas ao 
Exército. No prazo máximo de 
48 horas, elas deverão ser re-
passadas às Forças Armadas e 
aos órgãos de segurança pública 
da União e dos estados. Do total 
das armas apreendidas que 
estejam aptas para uso, metade 
será reservada às polícias civis 
e militares da unidade da fede-
ração onde foi arrestada. 

O texto do projeto prevê que as armas de fogo apreendidas serão 

encaminhadas ao Exército.

A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmaras 
aprovou proposta que obriga 
fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes 
de óleos e gorduras de origem 
vegetal ou animal usados a pro-
mover a logística reversa.

A proposta inclui a obriga-
toriedade na Lei de Resíduos 
Sólidos, que defi ne logística 
reversa como o conjunto de 
ações destinadas a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resídu-
os sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu 
ciclo ou em outros ciclos produ-
tivos, ou outra destinação fi nal 
ambientalmente adequada.

Hoje a lei já prevê a logís-
tica reversa para agrotóxicos 
(seus resíduos e embalagens); 
pilhas e baterias; pneus, óleos 
lubrifi cantes (seus resíduos e 
embalagens); lâmpadas fl uo-
rescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; e para 
produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes. O texto 
aprovado foi o substitutivo do 
relator, deputado Hildo Rocha 

Projeto 
aumenta pena 

para quem 
furtar fi os 

elétricos ou 
telefônicos

Quem for preso por furto, 
roubo e receptação de fi os elé-
tricos ou telefônicos pode ter 
suas punições aumentadas. A 
determinação consta no subs-
titutivo ao projeto que pode 
entrar na pauta da Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado. Do senador Raimun-
do Lira (PMDB-PB), o projeto 
altera o Código Penal para 
transformar em furto qualifi -
cado, com pena de reclusão de 
três a oito anos, a subtração 
de fi os ou cabos de serviços 
de telefonia, transferência 
de dados ou fornecimento de 
energia elétrica. 

O texto também aumenta 
de um terço até a metade 
a pena por crime de roubo 
dos mesmos equipamentos. 
E aplica a pena do crime de 
receptação qualifi cada para a 
receptação de fi os ou cabos de 
energia, telefonia ou dados,  
com intenção de desesti-
mular a sua comercialização 
clandestina, tendo em vista 
o seu alto valor no mercado 
negro. Relator da proposta, 
o senador Eduardo Amorim 
(PSC-SE) apresentou substi-
tutivo, estendendo o aumento 
de pena também para roubo e 
receptação de qualquer outro 
equipamento necessário ao 
fornecimento de serviços de 
telefonia, energia elétrica e 
transferência de dados. 

Além dessas modifi cações, o 
substitutivo estabelece reclu-
são de quatro a dez anos e pa-
gamento de multa para quem 
for preso por receptação. 
Na justifi cativa, Lira afi rmou 
que a intenção do projeto é 
deixar as penas mais severas 
para evitar esses tipos de 
crimes que colocam a vida de 
cidadãos em risco. “Essas são 
condutas de especial gravida-
de. Basta imaginar a abrupta 
interrupção de fornecimento 
de energia em um hospital, 
onde centenas de pacientes 
dependem do funcionamen-
to de equipamentos para os 
manterem vivos”, disse o 
parlamentar. Segundo dados 
da Companhia Energética de 
Brasília (CEB), apenas nos 
cinco primeiros meses 2015 
o prejuízo causado por furtos 
de cabos elétricos na capital 
chegou a R$ 1 milhão (Ag.
Senado).
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Armas apreendidas poderão ser 
usadas por forças de segurança

As armas apreendidas em operações policiais poderão vir a  ser encaminhadas de forma permanente 
às Forças Armadas e destinadas às polícias Federal, Rodoviária e civis e militares de cada estado

vação, deverão ser destruídas, 
sob supervisão do Exército, a 
quem já cabe a tarefa hoje. O 
relator da proposição, senador 
Armando Monteiro (PTB-PE), 
considera o texto conveniente 
e oportuno. “É um desperdício 
destruir armas apreendidas, se 
elas podem ser aproveitadas pe-
las Forças Armadas e órgãos de 
segurança pública, tão carentes 
de armamento”, defendeu. 

Ele aprimorou o projeto com 
algumas emendas, como a pre-
visão explícita de laudo pericial, 
para que sempre se verifi que se a 
arma está apta a efetuar disparos 
com segurança e em condições 
de ser doada. Após avaliação 
da CRE, a matéria segue para 
a Comissão de Constituição e 
Justiça, onde recebe decisão 
terminativa (Ag.Senado).

As de valor histórico, obso-
letas, inservíveis, sem nume-
ração original ou artesanais 
serão doadas para museus das 

Forças Armadas ou dos órgãos 
de segurança pública da União, 
dos estados e do DF. Se não 
houver interesse na sua conser-

Carvalho defende acordo
do PT com base de Temer

“Se, fi nalmente, formos co-
locados ante uma inevitável 
disjuntiva, ou vota-se numa das 
candidaturas ou estaremos ex-
cluídos dos principais espaços, 
não tenho receio em opinar 
que devemos sim negociar com 
altivez, coletivamente, não ape-
nas para assegurar os espaços, 
como para obter compromissos 
defi nitivos dos novos presiden-
tes com a tomada de medidas 
que restabeleçam o funciona-
mento democrático das Casas 
e o retorno do acesso legítimo 

do povo à Sua casa.”
Carvalho avalia que essa de-

cisão “evidentemente” trará 
desgastes Mas frisou que, após 
a perda do Executivo, com o 
impeachment de Dilma Rous-
seff, o Congresso é a esfera 
de “atuação institucional que 
nos resta no plano nacional”. 
“Por isso, temos advogado a 
necessidade de uma atuação 
forte, consequente e muito 
articulada de nossas bancadas 
com os movimentos sociais e a 
sociedade civil”, disse (AE).

Instituição privada poderá 
vir a cobrar dívida ativa

nistração tributária, podendo, 
inclusive, receber a certidão 
negativa de débitos fi scais. 

A operação de novação do 
crédito inscrito em dívida ativa 
será autorizada por despacho 
fundamentado da autoridade 
tributária. A substituição 
de credor (por exemplo, da 
União para um banco priva-
do) será feita mesmo sem o 
consentimento do devedor. O 
texto aprovado permite que o 
novo credor transfi ra a dívida 
“novada” para outro credor 
(por exemplo, um banco pode 

assumir a cobrança no lugar 
de outro). 

O deputado Alfredo Kaefer 
defendeu a aprovação do 
projeto por entender que ele 
cria um novo canal de cobran-
ça da dívida ativa, abrindo a 
possibilidade de uma fonte de 
receita para União, Estados e 
municípios. “O texto apresen-
ta um novo instrumento para 
que o Estado consiga transfor-
mar em pecúnia créditos que 
difi cilmente seriam honrados 
pelos contribuintes”, disse 
(Ag.Câmara) (AE).

Obrigatoriedade de 
fabricante de reaproveitar 

óleo de cozinha
(PMDB-MA), ao projeto do 
deputado Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB-PB).

O projeto original prevê 
desconto na conta de esgoto 
residencial da pessoa física 
que promover o descarte 
ambientalmente adequado de 
resíduos sólidos impactantes 
no sistema de esgotamento 
sanitário. O autor da proposta 
argumenta que um litro de óleo 
de cozinha pode poluir cerca de 
20 mil litros de água, conforme 
dados da Sabesp.

O substitutivo inclui no texto 
dispositivo prevendo que fabri-
cantes, importadores, distribui-
dores e comerciantes de óleos e 
gorduras de origem vegetal ou 
animal tomem todas as medidas 
necessárias para assegurar a 
implementação e operaciona-
lização do sistema de logística 
reversa sob seu encargo. A pro-
posta ainda será analisada con-
clusivamente pelas comissões de 
Desenvolvimento Econômico; 
de Meio Ambiente; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Aprovado aumento de punição para transporte pirata


