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COLUNA DO HERÓDOTO

Floriano ameaçou e 

cumpriu as ameaças. 

Por isso os membros 

da Suprema Corte 

amoleceram. Ao invés 

de peitar o ditador, 

derrotaram o pedido de 

habeas corpus por dez a 

zero.

O peticionário era nada 
mais, nada menos que o 
ex-ministro da fazenda 

do governo anterior, Rui Bar-
bosa. Este queria a libertação 
dos militares que escreveram 
um manifesto contra o ditador, 
que em nome de consolidar a 
república, rasgou a constitui-
ção. Não permitiu que novas 
eleições fossem realizadas 
para completar o mandato 
de Deodoro, que renunciara 
a tiros de canhão da marinha 
contra a casa dele. 

O argumento de Floriano 
Peixoto era irretocável, man-
dou dizer aos ministros que se 
dessem o habeas corpus logo 
depois alguém teria que solici-
tar um também para eles. Em 
outras palavras também po-
deriam ser desterrados para a 
selva amazônica e fazer compa-
nhia aos que lá já estavam. Foi 
desta forma pouco republicana 
que se iniciou a convivência 
entre dois poderes que eram 
harmônicos e independentes. 
Nessa conjuntura, senadores 
e deputados acharam melhor 
se calar e esperar o tsunami 
passar. 

Com ditadura não se brinca, 
ainda mais depois que Floria-
no mandou destituir todos 
os governadores de estado 
nomeados pelo seu ex-amigo 
Deodoro da Fonseca. 

Getúlio não tinha o que recla-
mar do supremo. Antes mesmo 
de chegar ao Rio de janeiro 
para tomar de fato o poder, o 
tribunal já tinha reconhecido o 
governo provisório e destituído 
Washington Luis. Mesmo assim 
o novo governo manietou os 
juízes retirando do tribunal 
uma série de atribuições logo 
depois da queda da república 
oligárquica. Vários ministros 
foram aposentados discricio-
nariamente o que abriu vaga 
para a nomeação de homens 
de confi ança da nova ordem. 
Assim nascia a importância da 
indicação do presidente. 

Com o legislativo fechado 
não era necessário dobrar 
senadores, nomear amigos, 

fazer visitas em suas casas e 
barcos, participar de jantares, 
fazer salamaleques de toda 
espécie para ser aprovado. 
Bastava a palavra do ditador. E 
assim se modifi cou o supremo. 
Hermegildo de Barros declarou 
a morte do poder judiciário no 
Brasil. A morte constitucional. 
A morte moral ocorreria so-
mente no século 21. 

Com o Estado Novo e sem 
a PEC da bengala, a saída do 
ministro fi cou em 68 anos e não 
nos atuais 75. Também se dis-
pensou a estafante aprovação 
por parte do senado, todos os 
dez eram varguistas. Portanto 
as decisões eram comandadas 
pelo governo e o STF não titu-
beou em negar habeas corpus 
para Olga Benário, mulher 
de Luis Carlos Prestes, para 
que fosse extraditada para 
a Alemanha  e morresse em 
um campo de concentração. 
Era judia. 

O advento da TV Justiça e 
das mídias sociais tiraram o 
STF dos livros de história e  o 
colocou nos olhos e nas mãos 
dos cidadãos comuns. Os que 
pagam os salários de minis-
tros, milhares de servidores, 
viagens, moradia, segurança 
daqueles que tem como missão 
a segurança constitucional. Os 
integrantes passaram a ser 
familiares como nunca. De um 
lado graças a cobertura das 
mídias e de outro ao ego incon-
trolável de alguns que sempre 
se apresentam quando aparece 
um câmera de vídeo. 

No imaginário popular deixa-
ram de ser juízes inatingíveis e 
se mostram humanos e muito 
parecidos com os senadores 
que os avaliam e aprovam. A 
população sabe o nome de um 
e outro. Muita gente assiste às 
sessões na televisão e nos sites. 
Discute as decisões lá tomadas, 
se solidarizaram com a morte 
de um ministro em um avião 
de um rico empresário. Torcem 
o nariz quando suspeitam que 
sentam em cima de processos 
para que nunca sejam julgados. 
E se indignam ao saber que 
os pais fundadores da nação 
quando são pilhados em pa-
tifaria tem foro privilegiado, 
são julgados no supremo. 
Quando? 

Responde a atenta dona Ju-
ventina, crítica desta coluna, 
“no dia de São Nunca". 

Heródoto Barbeiro é ãncora do 
Jornal da Record News e do Blog do 

Barbeiro no R7 (herodoto@r7.com)
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O dia de
São Nunca

EUA: doentes 
mentais já podem 
comprar armas

O Senado dos Estados Unidos 
aprovou a suspensão de uma 
regulação impulsionada pelo 
ex-presidente Barack Obama 
para impedir que pessoas com 
problemas mentais possam 
comprar armas de fogo. A medi-
da foi invalidada com 57 votos, 
contra 43, sendo a maioria re-
publicanos. Após a aprovação, 
a resolução será enviada para 
o presidente, Donald Trump, 
que deve assiná-la.

A legislação havia sido im-
pulsionada por Obama dentro 
de seu plano para aumentar os 
controles no acesso a armas de 
fogo após o massacre em um 
colégio em Newtown em 2012, 
onde morreram 20 crianças 
e seis professores. A norma 
afetava cerca de 75 mil pes-
soas e exigia que a Direção de 
Seguridade Social informassem 
ao governo federal uma lista 
com os nomes de pessoas que 
tinham histórico de doenças 
mentais, o que a impedia de 
comprar uma arma.

Em comunicado, o principal 
grupo de pressão pró-armas, 
NRA, aprovou a decisão. “A 
votação de hoje no Senado 
representa o passo seguinte na 
marcha à ré do ofensivo excesso 
do governo que caracterizou a 
era de Obama”, disse Chris W. 
Cox, diretor-executivo da NRA 
(ANSA).

As autoridades palestinas 
alertaram os Estados Unidos e o 
seu presidente, Donald Trump, 
ontem (16), sobre abandonar 
a política dos dois Estados, 
questão-chave nos conflitos 
entre israelenses e palestinos. 
“Se Trump rejeitar essa política 
isso irá destruir as chances de 
paz [na região] e ameaçar os 
interesses norte-americanos, 
sua posição e a sua credibili-
dade no exterior”, disse Hana 
Ashrawi, um dos membros da 
Organização para a Libertação 
da Palestina (OLP). 

Durante a visita do primeiro-
ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, à Casa Branca, na 
última quarta-feira (15), os dois 
líderes conversaram sobre a 
relação entre os dois países. Na 
coletiva, Trump deu a entender 
que a criação de um Estado 
palestino não precisa ser a única 
solução para a crise da região, 
posição contrária a dos últimos 

presidentes norte-americanos. 
“Estou olhando para as soluções 
de um-Estado e dois-Estados, e 
eu gosto da que as duas partes 
gostarem. Se Israel e os palesti-
nos estiverem felizes, eu estarei 
feliz com a qual eles mais gosta-
rem”, afi rmou o mandatário.

No encontro, o ex-empresá-
rio e magnata também disse 
que “os Estados Unidos irão 
encorajar a paz e, de verdade, 
um ótimo acordo de paz”. “Nós 
estaremos trabalhando nisso 
[de uma maneira] muito, muito 
diligente”, disse Trump. Além 
disso, a Comissão de Relações 
Exteriores do Senado norte-
americano realizará uma “dura” 
audiência ao homem indicado 
por Trump para assumir o 
cargo de Embaixador dos EUA 
em Israel, David Friedman, 
ex-advogado pessoal do presi-
dente que apoia abertamente os 
assentamentos israelenses em 
territórios palestinos (ANSA).

Ele disse que, a exemplo 
das outras reformas, a 
reformulação do ensino 

médio só foi possível graças à 
ousadia do governo, de encarar 
a polêmica que cerca os temas 
relevantes para o país. A sanção 
da MP da reforma do ensino 
médio representa um “momen-
to revelador” de seu governo, 
“com ousadias responsáveis 
e necessárias para que o país 
possa crescer e prosperar”.

Acrescentou que as dis-
cussões em torno da matéria 
acabaram por aperfeiçoá-la. 
“A polêmica gera o aperfei-
çoamento. Estamos ousando. 
Quem ousaria fazer um teto 
para os gastos públicos? Seria 
muito fácil o presidente che-
gar e gastar à vontade sem se 
preocupar com as reformas 
fundamentais, ou seja com o 
país no futuro. Não estamos 
fazendo isso. Propor o teto 

Em cerimônia no Palácio do Planalto, Temer sanciona a reforma 

do ensino médio.
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São Paulo - Em mais uma 
etapa de sua viagem pelos 
Emirados Árabes e pelo Catar 
para a busca de interessados 
em investir em seu pacote de 
desestatização - que inclui 
55 lotes, como a privatização 
dos complexos de Interlagos 
e do Anhembi e a concessão 
do Estádio do Pacaembu -, o 
prefeito de São Paulo, João 
Doria, disse que esses ativos 
são justamente os que des-
pertaram maior interesse nos 
investidores estrangeiros.

“No meu road show por Abu 
Dabi, Dubai e Doha com a fi -
nalidade de estimular os negó-
cios em São Paulo, Anhembi, 
Pacaembu e Interlagos des-
pertaram grande interesse, 
além das áreas de iluminação 
pública e saneamento (que 
terão projetos em parceria 
com o setor privado)”, afi r-
mou ontem (16) o prefeito, 
em Doha. Disse que a viagem 
a esses países está sendo um 
sucesso, com o apoio das 
embaixadas brasileiras. “O 
objetivo maior é colocar em 
prática os 55 lotes entre ações 
de concessão, privatização e 
PPPs”, reiterou.

O prefeito destacou que 
deverá contribuir para a 
perspectiva de crescimento 

A pista do Autódromo de Interlagos, ‘José Carlos Pace, que 

despertou atenção nos investidores de Abu Dabi, Dubai e Doha.
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Temer sanciona lei que estabelece 
a reforma do ensino médio

O presidente Michel Temer sancionou ontem (16), em cerimônia no Palácio do Planalto, a reforma do 
ensino médio

da educação, em um total de 8 
milhões. “É consensual, no meio, 
a necessidade de mudanças. 

A escola do ensino médio 
era estática, com 13 disciplinas 
obrigatórias” acrescentou.

A nova legislação prevê que o 
currículo seja 60% preenchido 
pela Base Nacional Comum Cur-
ricular e que os 40% restantes 
sejam destinados aos chamados 
itinerários formativos, em que o 
estudante poderá escolher entre 
cinco áreas de estudo: linguagens, 
matemática, ciências da natureza, 
ciências humanas e formação téc-
nica e profi ssional. O projeto pre-
vê ainda que os alunos escolham 
a área na qual vão se aprofundar 
já no início do ensino médio. 
A proposta apresenta também 
uma meta de ampliação da carga 
horária para pelo menos mil horas 
anuais e, posteriormente, chegar 
a 1.400 horas para as escolas do 
ensino médio (ABr).

foi uma ousadia muito bem-
sucedida. Agora, a do ensino 
médio”, acrescentou.

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, disse que a MP 
representa “a mais estrutural 
mudança na educação pública 

do Brasil”, que demorou mais de 
20 anos para ser implementada. 
“Debate houve. O que não exis-
tia na prática era vontade e de-
cisão política de fazer avançar”, 
disse, ao lembrar que há no país 
2 milhões de jovens excluídos 

Interlagos, Anhembi e Pacaembu 
despertaram maior interesse, diz Doria

na capital no ano que vem. 
“Estamos saindo da crise e de 
uma recessão sem tamanho, 
‘presente’ das gestões petistas 
de Lula e Dilma”.

Indagado se não temia as 
parcerias com o setor privado, 
no qual muitos empresários são 
hoje alvo de operações da Polí-
cia Federal, como a Lava Jato, 
o prefeito disse que é oriundo 
do setor privado e faz gestão 
pública de forma diferente, com 
transparência e sem medo de 
pedir a colaboração para o setor 
público, sem exigir nenhuma 
contrapartida em troca.

“Empresas têm colaborado 
com minha gestão, sem ne-
nhuma contrapartida. Não 
esperem da cidade de São 
Paulo nenhuma contrapar-
tida”, emendou. Doria falou 
ainda que “é uma bobagem” 
dizer que vai cobrar ingres-
so para entrar em parques 
concedidos. “Não há a menor 
possibilidade de fazer con-
cessão de parque e cobrar 
ingresso para entrar.” O 
prefeito disse esperar con-
cluir os 55 lotes do pacote de 
desestatização ainda neste 
ano (AE).

Palestina lamenta 
abandono de 

promessa de 2 Estados
Divulgação A Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado analisa 
projeto que tem por objetivo 
tornar mais clara a relação 
tributária das operações reali-
zadas pelas agências franque-
adas dos Correios. Originária 
da Câmara, a proposta defi ne 
as atividades dos franqueadas 
como “auxiliares” ao serviço 
postal, estipulando tributação 
de acordo com o percentual 
de venda dos produtos e ser-
viços.

A medida afasta a possibilida-
de de tributação dos franque-
ados como se suas atividades 
fossem de “intermediação” de 
negócios. Nesse caso, a carga 
tributária é mais pesada, inclu-
sive em decorrência da cobran-
ça do ISS pelos municípios. A 
exigência já motivou repetidas 
ações judiciais contrárias, pa-
trocinadas por associação de 
franqueados e pelos Correios, 
que já chegaram até aos Tribu-
nais Superiores.

Foi designado como relator 
da matéria, na CAE, o senador  
Cidinho Santos (PR-MT). O 
autor do projeto, deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
salienta que a ausência de uma 
defi nição sobre a natureza das 
atividades “auxiliares” relati-
vas ao serviço postal tem de 
fato provocado uma sobrecar-
ga tributária para as agências 
franqueadas. Segundo ele, 
essa situação pode provocar 
“a falência do setor e um de-
semprego em massa”.

Tratamento tributário a 
agências franqueadas 

dos Correios

O relator na Câmara, depu-
tado Osmar Serraglio (PMDB-
PR), considerou um equívoco 
a aplicação do ISS, como se as 
franquias exercessem ativida-
des de “intermediação”, como 
é o caso, por exemplo, dos cor-
retores de imóveis. Na votação 
fi nal naquela Casa, ele disse es-
tar claro que a atividade é uma 
“franquia postal”, que pela lei é 
inclusive diferente da franquia 
comercial, daí a necessidade de 
deixar essa condição explícita 
na lei (Ag.Senado).

O relator considerou um 

equívoco a aplicação do ISS 

nas Agências.
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