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O Brasil de costas
para sua indústria

A indústria sempre 

teve um papel decisivo 

nos ciclos econômicos 

mundiais, seja nos 

movimentos de 

crescimento ou de 

recessão

Esse dado é perceptível 
na história de países 
de todas as dimensões 

e continentes. Quando o vetor 
de uma nação é de decréscimo, 
normalmente sua indústria 
tem sérios problemas. O in-
verso também é verdadeiro. 
Quando o país está bem, o 
setor secundário está puxando 
a frente. Não é diferente do 
que vemos, agora, no Brasil, 
embora as causas não sejam 
apenas atuais. 

Faz tempo que a área recla-
ma por uma visão estratégica 
dos governos, calcada numa 
política nacional duradoura 
para a indústria, bem como 
de medidas que protejam a 
competitividade imediata dos 
produtos brasileiros. Não raras 
vezes, nossas empresas são 
lesadas por práticas desleais 
de comércio internacional, sem 
uma reação proporcional das 
nossas representações. Nas 
últimas décadas, em governos 
de todas as matizes, não fomos 
bem em nenhuma das duas 
dimensões, isto é, nem na visão 
de longo prazo, tampouco no 
combate conjuntural.

Veja-se, por exemplo, a situa-
ção do setor de bens de capital, 
a chamada indústria de fazer 
indústria. A cadeia em questão 
amargou uma queda de quase 
50% no faturamento em com-
paração a 2013. No mercado in-
terno, a baixa chega a 60% das 
receitas no mesmo período. As 
consequências não podiam ser 
outras: desemprego, queda de 
renda do trabalhador, parques 
industriais desativados, venda 
de empresas para grandes 
grupos internacionais, perda 
de competitividade, defici-
ência nas exportações e um 
sem-número de outros danos 
diretos e indiretos. Como já se 
disse, a indústria é uma espécie 
de motor do PIB. 

Impressiona, porém, que, 
mesmo com a série histórica 
e com as consequências ex-
plícitas na atualidade, erros 
semelhantes continuem ocor-
rendo. Na segunda quinzena de 
fevereiro, o governo mudou as 
regras da política de Conteúdo 
Local, reduzindo em 50%, em 
média, a exigência mínima de 
equipamentos e serviços pro-
duzidos no país para licitação 
de exploração de petróleo e 
gás. Isso abre portas para que o 
mesmo viés se repita em outras 
áreas. Na prática, afeta direta-
mente milhares de empresas 

nacionais e satisfaz meia dúzia 
de petroleiras, dentre as quais 
a Petrobras. 

Claro que a proteção da 
indústria local precisa ser 
graduada dentro da dinâmica 
do livre mercado, afastada a 
nociva superproteção. Mas não 
deve ser demonizada. Nossa 
aposta estratégica apenas em 
commodities é inconsistente, 
pois tem pouca capacidade 
de agregação de valor. Paí-
ses como Noruega, Estados 
Unidos, Reino Unido e Arábia 
Saudita adotam a política de 
Conteúdo Local, enquanto 
Venezuela, Nigéria, Angola e 
Iêmen não adotam. Essa lista 
deixa claro em qual grupo deve 
estar nossa inspiração. Outro 
exemplo: O Japão protegeu 
sua indústria de automóveis 
por mais de quatro décadas, a 
ponto de a Toyota bater a GM. 
Ora, quem poderá dizer que foi 
uma decisão equivocada dos 
japoneses? 

Cito outro sinal de desprestí-
gio para a indústria brasileira: 
a equipe econômica estaria 
disposta a mudar o cálculo da 
TJLP (Taxa de Juros de Longo 
Prazo), utilizada pelo BNDES 
para fi nanciar investimentos. 
A intenção maior seria redu-
zir a diferença entre SELIC e 
TJLP, o que é meritório, mas 
isso pode ocorrer por meio da 
desaceleração da taxa básica. 
Assim, num futuro breve, o 
Tesouro fi caria desobrigado 
de subsidiar operações do 
BNDES. O que não pode é 
ocorrer por meio da inibição 
direta dos investimentos de 
longo prazo, sinônimo de tirar o 
pouco oxigênio que ainda resta 
no mercado. O efeito imediato 
será a progressiva substituição 
da produção local e, mediato, 
o aumento ainda maior do 
desemprego. 

Estamos tratando, portanto, 
da assimetria entre produzir 
aqui ou produzir no exterior. 
Simples assim. Pragmático 
assim. A sustentabilidade do 
setor secundário passa pela 
abordagem adequada de temas 
como Conteúdo Local, política 
industrial, juros civilizados, 
investimentos e, sim, ajuste 
fi scal. Vejam: Todas as pautas 
se confundem com a susten-
tabilidade do próprio país. E 
não há um Brasil próspero com 
uma indústria fraca. Assim 
como não haverá saída da crise 
sem o potencial deste setor. É 
hora de o governo demonstrar, 
na prática, que tem a clara 
dimensão do que signifi ca a 
indústria brasileira.

(*) - Ex-governador do Rio Grande 
Sul, é presidente do Instituto 

Reformar de Estudos Políticos e 
Tributários, membro do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social 
da Presidência da República e diretor 

de Ação Política da ABIMAQ
(www.germanorigotto.com.br).
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A MP que permitiu a alteração 
dos preços dos remédios em 
qualquer época do ano provoca 
discordâncias entre autoridades, 
empresas da indústria farmacêu-
tica e também entre parlamen-
tares. Entre as preocupações 
estão a alta dos preços e perda 
de equilíbrio do mercado, como 
mostrou a audiência pública 
realizada pela comissão mista 
que examina a medida.

Até a edição da MP, em 
dezembro de 2016, os preços 
dos remédios só podiam ser 
reajustados uma vez por ano. 
A decisão sobre aumentar 
ou reduzir o valor e defi nir o 
percentual de reajuste ainda 
cabe ao Conselho de Ministros 
da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos. Só 
que pelo novo marco legal, o 
preço agora pode ser defi nido 
a qualquer tempo.

Para o subprocurador geral 
da República, Oswaldo José 
Barbosa Silva, que participou 

A decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de considerar que o 
Fundo de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural) está de acordo com 
a Constituição, deve impor uma dívida 
bilionária a produtores rurais, segundo 
o senador Dário Berger (PMDB-SC). Ele 
lembrou que parte considerável dos mé-
dios e pequenos agricultores deixaram 
de recolher o tributo, que chegou a ser 

declarado inconstitucional.
Em março, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) considerou constitucional o agricul-
tor recolher o Funrural com base na receita 
bruta adquirida com o comércio da sua 
produção. A preocupação maior é a de que 
o governo passe a cobrar de forma imediata 
o passivo do fundo. Para o parlamentar, 
o Senado precisa discutir com o governo 
federal  uma saída para o problema de 

forma a evitar prejuízos no setor.
“Precisamos, sim, na minha opinião, 

proteger e amparar, neste momento difícil 
que vivem os produtores rurais brasileiros, 
sobretudo os médios e pequenos, dessa 
situação dramática que acabou envolven-
do esse setor. Temos aqui, certamente, o 
dever e a obrigação de ajudar o governo 
federal a encontrar uma solução”, avaliou 
(Ag.Senado).

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
proposta que defi ne as respon-
sabilidades do poder público em 
relação às atividades desenvolvi-
das por mulheres marisqueiras. 
O texto aprovado, que segue para 
o Senado, é o do projeto da de-
putada Tia Eron (PRB-BA). Ele 
defi ne as mulheres marisquei-
ras como aquelas que extraem 
artesanalmente mariscos de 
manguezais de maneira contí-
nua, autônoma ou em regime de 
economia familiar, para sustento 
próprio ou comercialização de 
parte da produção.

Pelo texto aprovado, cabe-
rá ao poder público oferecer 
crédito às atividades desen-
volvidas pelas marisqueiras; 
garantir saúde e capacitação 
das trabalhadoras; e priorizar 

a construção de creches em 
regiões onde elas desenvolvem 
suas atividades. A proposta 
também estimula a criação de 
cooperativas ou associações de 
mulheres marisqueiras.

Relatora, a deputada So-
raya Santos (PMDB-RJ) ar-
gumentou que, em razão de 
exercerem a atividade em 
condições precárias, recebendo 
em média R$ 80 por semana, 
as marisqueiras merecem ter 
benefícios assegurados para 
melhorar suas condições de 
trabalho e de vida. “Nada vejo 
no texto do projeto que mereça 
crítica negativa desta comissão 
quanto à constitucionalidade, 
a juridicidade ou a técnica 
legislativa”, disse a deputada, 
ao recomendar a aprovação do 
texto (Ag.Câmara).

O senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL) citou uma série 
de juristas que tem manifes-
tado posições críticas à forma 
como vem sendo conduzida a 
operação Lava Jato, da Polícia 
Federal. Um dos citados por 
Renan foi Lenio Streck, que é 
membro da Academia Brasilei-
ra de Direito Constitucional. 
Para este jurista, a Lava-Jato é 
“uma performance, uma mar-
ca, como se fosse uma série de 
TV”, e busca a criação de ce-
nários junto à opinião pública 
visando o constrangimento de 
tribunais superiores, uma vez 
que estes podem reconhecer 
as irregularidades e nulidades 
nos processos.

“Presenciamos o envene-
namento da democracia pelo 
açodamento na desmoraliza-
ção de homens públicos de 
bem. Já são ‘condenados’ an-
tes mesmo da instauração de 
algum processo, uma afronta 
ao poder eleito - afi rmou o 
senador, para quem a gene-
ralização é um dos “engodos 
de cruzadas moralistas que so-
terram os direitos fundamen-
tais”. Renan também citou 
palestra dada pelo ministro 
Marco Aurélio Mello, do STF, 
no 7º Congresso Brasileiro de 
Sociedades de Advogados. 

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL).
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No último encontro da co-
missão, o relator leu seu 
voto, mas um pedido de 

vista coletivo impediu a análise 
do texto. 

A reunião foi marcada por 
divergência entre os senadores 
que queriam votar e outros 
que pediram mais tempo para 
análise. Diante da divergência, 
o presidente da CCJ, senador 
Edison Lobão (PMDB-MA) 
bateu o martelo:

“Poderia conceder [vista] por 
24 horas, por 48 horas. Mas 
concederei vista coletiva por 
cinco dias, marcando a próxima 
reunião para quarta-feira. Nós 
não admitiremos mais obstru-
ção e nenhuma outra chicana 
regimental”, afi rmou Lobão.

O voto de Requião tem como 
base os projetos do senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e de Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), que reproduz sugestões 

MPE investiga 
fraude na cota 
de mulheres em 
Minas

O Ministério Público Eleitoral 
(MPE) investiga as candidatu-
ras de 1.734 mulheres que não 
receberam nenhum voto nas 
eleições municipais de 2016, 
ocorridas em Minas Gerais. 
Elas concorriam ao cargo de 
vereadora e sequer votaram em 
si mesmas. A suspeita dos pro-
curadores é de que as candida-
turas eram fi ctícias e buscavam 
apenas burlar o cumprimento 
da cota feminina exigida pela 
legislação. Todo partido ou 
coligação deve contar, nas 
eleições proporcionais, com o 
mínimo de 30% de candidatos 
de cada sexo. 

Se confi rmada a fraude, os 
vereadores eleitos por estas le-
gendas nas cidades onde ocor-
reram as irregularidades podem 
ter o mandato cassado.

De acordo com dados do 
TRE-MG, as 1.734 candidaturas 
femininas sem voto ocorreram 
em 540 municípios e estão 
distribuídas por 31 partidos. 
Considerando que há 35 legen-
das registradas no TSE, apenas 
quatro, seguramente, não estão 
envolvidas neste tipo de fraude: 
Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), Partido da Causa Ope-
rária (PCO), Partido Socialista 
dos Trabalhadores Unifi cado 
(PSTU) e Partido Novo.

O partido com o maior nú-
mero de ocorrências de can-
didaturas femininas sem votos 
é o PMDB, com 152 casos. Há 
mulheres que concorreram 
pela sigla em 112 cidades e 
não foram lembradas nas urnas 
por nenhum eleitor. Na lista 
das cinco legendas com mais 
ocorrências estão o PSDB, 
com 130; o PDT, com 105; o 
Democratas com 104; e o PR, 
com 98. O MPE já instaurou 890 
procedimentos de investigação 
para apurar os fatos e ajuizou 20 
ações penais contra dirigentes 
ou representantes de partidos 
políticos e coligações por falsi-
dade ideológica eleitoral. 

Conforme a legislação, os 
dirigentes são responsáveis 
pela apresentação dos pedidos 
de registro de candidatos. Se 
condenados, eles deverão pagar 
multa e cumprir uma pena de 
até 5 anos de reclusão. Também 
já foram ajuizadas 186 ações de 
impugnação do mandato e 46 
ações de investigação judicial 
eleitoral, tendo como alvos os 
candidatos eleitos pelos parti-
dos e coligações que teriam se 
benefi ciado da fraude (ABr).

Senador Roberto Requião (PMDB-PR) apresentou um substitutivo 

para os projetos  que tratam de abuso de autoridade.
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Abuso de autoridade será votado 
nesta quarta-feira pelo Senado

A Comissão de Constituição, Justiça do Senado tem reunião marcada para a próxima quarta-feira 
(26), com um único item na pauta: o substitutivo do senador Roberto Requião (PMDB-PR) para as duas 
propostas que defi nem os crimes de abuso de autoridade

agentes públicos em sentido 
amplo, incluindo militares, 
servidores públicos e pessoas 
a eles equiparadas, além de 
integrantes do Ministério Pú-
blico e dos poderes Judiciário 
e Legislativo de todas as esfe-
ras da administração pública: 
federal, estadual, distrital e 
municipal.

O substitutivo de Requião 
estabelece mais de 30 tipos 
penais, punindo, por exem-
plo, o juiz que decretar prisão 
preventiva, busca e apreensão 
de menor ou outra medida de 
privação da liberdade em des-
conformidade com a lei. Tam-
bém considera crime fotografar, 
fi lmar ou divulgar imagem de 
preso, internado, investigado, 
indiciado ou vítima em processo 
penal sem seu consentimento 
ou com autorização obtida me-
diante constrangimento ilegal 
(Ag.Senado).

entregues ao Legislativo no fi m 
de março pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, a 
partir de sugestões de procura-
dores. Requião optou por con-
siderar prejudicado um e levar 

adiante o outro, por considerar 
este último mais adequado para 
o tratamento da matéria.

O texto a ser analisado pelos 
integrantes da CCJ abrange os 
crimes de abuso cometidos por 

Renan diz que a condução da Lava 
Jato ‘fere direitos da democracia’

Sem se referir diretamente 
à Lava Jato, segundo o Renan, 
o ministro teria afi rmado que 
as delações premiadas devem 
ser “espontâneas, não caben-
do prender uma pessoa para 
fragilizá-la e assim obter a 
delação”. Mas para o senador, a 
maioria das delações no âmbito 
da Lava Jato padecem de “vício 
de origem”, por não serem es-
pontâneas. No caso da delação 
do executivo Claudio Melo, 
da Odebrecht, para Renan o 
registro em vídeo deixa clara 
a insistência do procurador em 
vincular seu nome a alguma 
irregularidade.

“Mas como não tinha nada de 

criminoso pra relatar, o executi-
vo disse ter entendido que ter-
ceiros falavam em meu nome, 
algo que jamais autorizei - disse. 
Renan ainda lembrou que para 
Marco Aurélio Mello as deten-
ções cautelares devem ser uma 
exceção, o que no entender do 
senador não é o método da Lava 
Jato, que adota como regra as 
prisões preventivas sem prazo. 
Renan também chamou de 
“aberrações jurídicas” o inqué-
rito e o pedido de instauração 
de processo criminal a que 
responde no âmbito da Lava 
Jato, informando já ter apre-
sentado sua defesa preliminar 
(Ag.Senado).

Projeto benefi cia 
catadoras de mariscos

Especialistas criticam MP e mostram 
preocupação com preços de remédios

da audiência pública, é positivo 
permitir que a variação de pre-
ços acompanhe a realidade dos 
custos do mercado doméstico 
e internacional. Mas disse que 
deve haver equilíbrio na regu-
lação do poder fi nanceiro da 
indústria farmacêutica.

“Se o Estado não tiver meca-
nismos sufi cientes para evitar o 
monopólio, o ajuste prévio de 
preços ou o exercício ilegítimo 
do direito de patente, então 
estaremos reféns da indústria 
farmacêutica em algo que é de 
segurança nacional que é saúde 
pública”, alertou.

O deputado federal Toninho 
Pinheiro (PP-MG) afi rmou o 

preço médio dos remédios no 
Brasil está bem acima do que 
deveria. Mas para o senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO), 
no longo prazo, os preços dos 
medicamentos vêm caindo 
bastante. 

“Principalmente depois da 
introdução dos medicamentos 
genéricos, os preços despenca-
ram aqui no Brasil. Em relação 
aos EUA, Inglaterra e outros 
países, o Brasil está aplicando 
preços muito mais baixos”, 
garantiu. Depois de analisada 
pela comissão mista, a medida 
provisória será votada nos Ple-
nários da Câmara e do Senado 
(Ag.Senado).

Prejuízos de pequenos agricultores com o Funrural


