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O Direito e o mundo
das bruxarias

As leis são fi cções, que 

auxiliam o homem 

a viver e aplacam 

a consciência de 

advogados, promotores e 

juízes desembarcados no 

mundo das bruxarias

Decorridos mais de qua-
tro décadas de exer-
cício da advocacia, 

concluo que nosso patrono 
não é Santo Ivo, mas Harry 
Potter, os Mugger (trouxas), 
humanoides não mágicos, um 
garoto que usa óculos e tem 
cabelos pretos, Gandalf e o 
Senhor dos Anéis e o Mágico de 
Oz. Tomo o Brasil como exem-
plo, mas o fenômeno, mais ou 
menos próximo dos quiosques 
negros das fl orestas frias, com a 
fumaça oriunda da preparação 
de suas poções a sair de suas 
chaminés, é universal.

Vejamos o mundo imagístico. 
Não dizemos que não é útil à 
nossa sobrevivência. Ver o real 
profundo cega tanto quanto 
olhar fi xamente para os raios 
solares. Ou para a morte. Pri-
meiro, os princípios clássicos 
do direito. “Honeste Vivere”. 
A maioria dos “mugger” bra-
sileiros não o conseguem. 
Sobrevivem, com o auxílio de 
muitos momentos de deso-
nestidade necessária. “Sum 
cuique tribuere”, quando a 
fl oresta só entrega as frutas 
mais doces a quem primeiro 
apanhá-las. “Alterum non la-
edere”, são incomuns os que 
conseguiram sobreviver sem, 
pelo menos uma vez na vida, 
lesar outrem.

Começada a ópera, a O Es-
tado Democrático de Direito. 
Democracia que nos espinha 
a partir dos primeiros raios da 
manhã. Nos ônibus superlota-
dos. Nos cárceres indomados. 
Nos pãezinhos fofos. Em 
alguns e raros, vistosos com-
ponentes do café da manhã, 
amanhã letais. Na reiterada 
propaganda enganosa. Nas 
calçadas públicas voltadas a 
torcer nossos tornozelos. Nas 
correrias abomináveis para 
reverenciar o Deus da Moder-
nidade - o relógio de ponto. No 
trânsito física e psiquicamente 
traumático.

A Constituição, de 1988, 
com seu pomposo preâmbulo 
e anéis coloridos,  não poderia 
deixar de começar com um 
vitupério: “nós, representantes 
do povo brasileiro” (“sic”). 
Vimos aqui para “assegurar o 
exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o de-
senvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social 
e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com 
a solução pacífi ca das contro-
vérsias,... sob a proteção de 
Deus”. 

Verborrágica floresta en-
cantada, à qual, por si só, os 
“mugger” não podem adentrar 
por ação judicial, a ser julgada 
em longo, longo tempo, salvo 
se apoiada em outro preceito 
ou princípio, um  dispositivo 
esplendoroso e notável , visível 
mais à frente, segundo recente 
decisão da Corte Suprema.  
E Deus, coitado, nada tem 
a ver com esse conjunto de 
mentiras.

Segue-se na lei maior: dig-
nidade da pessoa humana, 
cidadania, valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa, 
todo poder emanado do povo, 
ou não (se considerarmos a 
vontade dos milhões em sua 
praça em tempos recentes), 
sociedade livre, justa e solidá-
ria, desenvolvimento da nação, 
erradicação da pobreza e das 
desigualdades, promoção do 
bem comum sem discrimina-
ções. 

Seguem-se o conhecido art. 
5º, que trata das liberdades 
e garantias, e do art. 7º, dos 
direitos positivos dos trabalha-
dores, sempre chantageados 
por desvalores que mais alto 
se alevantam. Não precisamos 
comprovar a negação de tudo 
isso, se é notório. O ponto 
nodal está em que não temos 
direito processual e jurisdição 
para implementar esses bons 
desejos, no deserto de nossas 
miragens. Ações judiciais 
corriqueiras já são decenais. 
Juízes descomprometidos com 
seu povo, de bem com a vida, 
enquanto “la nave vá”. 

E outros abnegados, estres-
sados, preocupados com o 
fracasso dos processos, como 
o advogado autor destas li-
nhas. Nós últimos integramos, 
também, a leva dos “mugger”. 
Talvez o viver na crença de 
um mundo fantástico tenha 
sua valia. Principalmente, um 
povo sempre embalado pela 
fé. Somos “trouxas”, porém 
esperançosos da realização 
das promessas. Talvez um dia 
as bruxas se transformem em 
fadas. Se pararmos de nos ilu-
dir com governos, de qualquer 
espécie.  

Enquanto isso, ganhamos 
forças imaginando-nos senho-
res dos anéis.

(*) - É advogado e membro da
Academia Latino-Americana

de Ciências Humanas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)

Ajuda de psicólogo 
para mudar opção 
sexual

Tramita na Câmara projeto que 
isenta de sanção por órgão de clas-
se o profi ssional de saúde mental 
(como psicólogo e psiquiatra) que 
tratar paciente com transtorno 
de orientação sexual com o ob-
jetivo de auxiliá-lo na mudança 
da orientação, de homossexual 
para heterossexual. A mudança 
de orientação somente poderá ser 
conduzida pelo profi ssional com o 
consentimento do paciente. 

A proposta é de autoria do 
deputado Ezequiel Teixeira 
(PTN-RJ) cujo objetivo é “trazer 
segurança jurídica à relação entre 
indivíduos e terapeutas envol-
vidos no tratamento dos trans-
tornos associados à orientação 
sexual”. Atualmente, norma do 
Conselho Federal de Psicologia 
proíbe que os psicólogos colabo-
rem “com eventos e serviços que 
proponham tratamento e cura 
das homossexualidades”. Para 
o conselho, a homossexualidade 
não constitui doença, distúrbio 
ou perversão.

O deputado, no entanto, argu-
menta que o seu projeto baseia-se 
no princípio da dignidade humana 
previsto na Constituição federal. 
“Essa proposta justifi ca-se pelo 
fato de existirem indivíduos em 
profundo sofrimento psíquico em 
decorrência desses transtornos 
[sexuais], mas que enfrentam 
difi culdades instransponíveis para 
acessarem os dispositivos tera-
pêuticos que poderiam assegurar-
lhes uma melhoria na qualidade 
de vida” (Ag.Câmara).

Burocracia atrapalha 
repasse de verbas a 
prefeituras 

O senador José Medeiros 
(PSD-MT) reclamou da buro-
cracia e do atraso no repasses 
de verbas aos municípios. Ele 
fez críticas à atuação da Caixa 
Econômica Federal, que mui-
tas vezes é responsável pelo 
repasse de verbas. O senador 
informou que recebe constan-
temente prefeitos reclamando 
do banco. Segundo ele, houve 
até quem disse estar disposto 
a abrir mão de convênios que 
tivesse a participação da Caixa, 
diante do gasto de tempo e de 
recursos “para satisfazer as 
fi ligranas” da instituição.

“Os prefeitos já são fi scalizados 
microscopicamente por todos 
os órgãos e tribunais de contas. 
Nós precisamos ganhar a guerra 
contra o papel. Sou totalmente 
a favor de fi scalizações, mas 
penso que o Brasil fi scaliza mal, 
e precisamos fi scalizar bem. Eu 
não sou contra a fi scalização, mas 
esse tipo de coisa de atrapalhar 
já passa do limite”, afi rmou o par-
lamentar, que cobrou também 
punição rigorosa a mandatários 
que fazem mau uso do dinheiro 
público (Ag.Senado).

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Valdir Colatto 
(PMDB-SC), que concede 
preferência de atendimento no 
SUS aos doadores de órgãos, 
bem como a seus familiares. 
Os doadores em vida receberão 
credenciais de caráter vitalício 
que permitam o atendimento 
prioritário no SUS, para todos 
os procedimentos, inclusive 
cirurgias, internações e de 
internação e de UTI. As creden-
ciais também serão fornecidas 
a descendentes e ascendentes 
de doadores falecidos, no limite 
de seis benefi ciários. 

Os hospitais deverão enviar 
ao SUS a relação de doadores 
e familiares de doadores post 
mortem, que terão direito aos 
benefícios propostos pelo pro-
jeto. A proposta aumenta ainda 
a pena e a multa para crimes 
relacionados ao tráfi co de ór-
gãos, e classifi ca esses crimes 
como hediondos. “Tais condutas 
são gravíssimas e violam bens 
jurídicos de elevado valor, de 
forma que merecem uma repres-
são mais enérgica por parte do 
Estado”, afi rma Colatto. 

Por exemplo, o crime de re-
mover tecidos, órgãos ou partes 
de corpo tem a pena aumentada 
de 2 a 6 anos para 4 a 8 anos de 
reclusão. Já a compra ou venda 

Colatto: proposta aperfeiçoa a 

legislação vigente.

São Paulo - Quase 12 anos 
após as primeiras denúncias 
de corrupção em Furnas, o 
ex-diretor de Engenharia da 
empresa, Dimas Fabiano To-
ledo, fi cou frente a frente com 
o lobista e delator Fernando 
Horneaux de Moura conde-
nado a 16 anos e dois meses 
de prisão na Lava Jato. Na 
acareação, Fernando Moura 
manteve sua versão de que, 
em 2003, o então dirigente 
de Furnas teria garantido que 
um terço da propina arreca-
dada na estatal iria para o PT 
nacional, um terço para o PT 
de São Paulo e um terço para 
o atual presidente do PSDB, 
senador Aécio Neves.

A acareação foi realizada pe-
los investigadores da Lava Jato 
perante o STF, no inquérito 
que apura o suposto envolvi-
mento do senador tucano em 
um esquema de corrupção na 
estatal de energia. Amigo do 
petista José Dirceu, condena-
do a 20 anos de prisão na Lava 

Presidente nacional do PSDB, 

senador Aécio Neves.

A isenção do IPI na compra 
de veículos poderá ser esten-
dida a todas as pessoas com 
defi ciência. Esse é o teor de 
um projeto que está em aná-
lise na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado. O autor 
da proposta, senador Romário 
(PSB-RJ), explica que a lei 
somente concede a isenção a 
pessoas com impedimentos de 
ordem física, visual e mental e 
a autistas, privando pessoas 
com outros tipos de defi ciência 
sensorial do direito de usufruir 
do benefício fi scal. 

Pelo projeto, essa diferença 
acaba, devendo fi gurar na lei 
apenas que o benefício po-
derá ser usado “por pessoas 
com defi ciência, diretamente 
ou por intermédio de seu re-
presentante legal”. O projeto 
busca simplifi car a defi nição 
do benefi ciário, considerando 
pessoa com defi ciência “aquela 
que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efeti-
va na sociedade em igualdade 
de condições com as demais 
pessoas, conforme avaliação 

Carro adaptado para condução por pessoa com defi ciência.

É o caso das aposentado-
rias por invalidez que, 
com a reforma, passarão 

a ser chamadas de aposentado-
rias por incapacidade perma-
nente. São aqueles segurados 
que ficaram incapacitados 
durante a vida laboral.

Outra situação é a aposentado-
ria das pessoas com defi ciência, 
ou seja, pessoas que desde sem-
pre trabalharam sob essa condi-
ção. Essa aposentadoria é relati-
vamente nova, foi regulamentada 
em 2013. Para as aposentadorias 
por incapacidade, o governo 
propôs garantir benefício integral 
apenas para os trabalhadores que 
fi caram incapacitados durante a 
atividade laboral.

Os demais cairiam na fórmula 
geral da reforma que garante 
51% da média de salários mais 
1 ponto por ano de contribui-
ção. A regra já é diferenciada 
para servidores públicos. O 
deputado Alessandro Molon 
(Rede-RJ) criticou a mudança: 
“Olha, se você não pode tra-
balhar porque sofreu isso no 
trabalho, nós te damos 100%. 
Agora se você é um desgraça-

As incapacitações fora do ambiente do trabalho representam 95% do total.
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Reforma da Previdência 
impacta aposentadorias por 
invalidez e por defi ciência

Aos poucos, com as audiências públicas realizadas na comissão especial, os deputados que analisam 
a proposta de reforma da Previdência passam a ter contato com mudanças mais específi cas, mas de 
grande impacto para alguns grupos

do que perdeu a capacidade 
de trabalhar por um acidente 
de trânsito ou por uma bala 
achada, lamento muito. Azar 
seu. Tomara que você tenha 
contribuído muito tempo. Qual 
é o fundamento disso?”

Coordenador-geral de Servi-
ços Previdenciários e Assisten-
ciais do INSS, Josierton Bezerra 

afi rmou que as incapacitações 
fora do ambiente do trabalho 
são 95% do total. Na avaliação 
do servidor público, isso justifi -
caria a mudança proposta. “Eu 
demonstro que esse benefício, 
aposentadoria por invalidez, ele 
é operacionalizado no INSS”, 
explica Josierton.

A reforma eleva de 15 para 20 

anos o tempo de contribuição para 
a aposentadoria por idade das 
pessoas com defi ciência. Segundo 
Izabel Maior, do Movimento das 
Pessoas com Defi ciência, hoje, 
com 15 anos de contribuição, 
este segurado leva 85% da média 
salarial. Com a reforma, passaria 
a levar 71%, contribuindo mais 
(Ag.Câmara).

Em acareação com ex-diretor de Furnas, 
lobista reafi rma propina a Aécio

a mudança de governo. Frente 
a frente com Dimas Toledo, 
Fernando Moura manteve a 
versão de que o acerto teria 
sido uma forma de retribuir 
o apoio do recém-empossado 
governo do PT à permanência 
do então diretor de Furnas, 
segundo ele uma indicação 
de Aécio na estatal. 

Por sua vez, Dimas Toledo 
não negou o encontro com 
Fernando Moura após ser 
reconduzido ao cargo. Mas 
afi rmou que “não teria discu-
tido nenhum assunto acerca 
de redistribuição de valores 
de Furnas para o PT nacio-
nal, para o PT paulista e para 
Aécio Neves”. O ex-diretor, 
que deixou a estatal em 2005, 
reafi rmou que a versão do lo-
bista seria “mentirosa”. Diante 
do confronto de versões, o 
procurador-geral da República 
Rodrigo Janot pediu ao minis-
tro do Supremo Gilmar Mendes 
a prorrogação do inquérito por 
mais 60 dias (AE).

Jato, Moura auxiliou o então mi-
nistro da Casa Civil do governo 
Lula na defi nição de cargos do 
governo, inclusive nas estatais, 
logo após a posse, em 2003. 

Em seu relato, o lobista disse 
que foi informado pelo próprio 
Dirceu que Aécio Neves havia 
solicitado ao presidente na 
época a permanência de Dimas 
Toledo na estatal de energia. 
Coube, então, a Moura, infor-
mar o dirigente sobre sua per-
manência no cargo mesmo com 

Isenção de IPI na compra de carros poderá 
abranger toda pessoa com defi ciência

biopsicossocial”. 
Quem se enquadrar nessa 

previsão terá direito ao bene-
fício – que só poderá ser usado 
uma vez a cada dois anos, a 
menos que o veículo tenha sido 
roubado, furtado ou sofrido 
perda total. Para Romário, o 
projeto pode corrigir a “injusti-
ça legal” de não incluir todos os 
defi cientes como benefi ciários 
da isenção. O senador lembra 
que a isenção do IPI é uma forma 
de contribuir com a mobilidade 
da pessoa com defi ciência, que 
terá mais condições de adquirir 
um automóvel.

O projeto também estabele-
ce que o imposto não incidirá 
sobre os acessórios que forem 
utilizados para a adaptação ao 
uso por pessoa com defi ciência, 
mesmo não sendo equipamen-
tos originais do veículo. O IPI 
pode representar 7% do preço 
do carro zero, nos modelos mais 
populares, ou até 25%, nos tipos 
mais luxuosos, considerando os 
motores bicombustíveis. Após 
votação na CDH, a proposta se-
guirá para análise da Comissão 
de Assuntos Econômicos, onde 
receberá decisão terminativa 
(Ag.Senado).

Doador poderá 
ter atendimento 

preferencial no SUS

de tecidos vai de 3 a 8 anos para 
5 a 12 anos. O texto também 
tipifi ca como crime a inutilização 
de órgãos disponibilizados para 
fi ns de transplante ou tratamen-
to. A pena nesse caso é de 4 a 
10 anos de reclusão e de 200 a 
300 dias-multa. 

Em caso de crime culposo, a 
pena proposta é de detenção de 
1 a 2 anos e de 100 a 200 dias-
multa. Segundo a OMS, de todos 
os transplantes realizados no 
mundo, 5% estão relacionados 
diretamente com o tráfi co de ór-
gãos. A proposta será analisada 
pelas comissões de Seguridade 
Social; e de Constituição e 
Justiça. Depois, seguirá para o 
Plenário (Ag.Câmara).


