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Comércio e 
convivência pacífi ca
O sistema econômico 

tem sido predatório e a 

governança, oportunista 

e corrupta. A ONU prevê 

aumento da população 

dos atuais 7,6 bilhões 

para 11 bilhões nas 

próximas décadas

Esse aumento preocupa 
porque já estamos no 
limite do planeta e 

com o nível de vida tendendo 
à precarização. As elites do 
Ocidente se colocaram numa 
posição de intangibilidade, 
enquanto surgia um desar-
ranjo econômico decorrente 
da produção asiática voltada 
prioritariamente para expor-
tações e acúmulo de divisas, 
acarretando o fechamento 
de indústria e destruição de 
empregos. 

Os países têm o direito e o 
dever de buscar melhores con-
dições para sua população, mas 
sem equilíbrio nas relações 
entre os povos os confl itos 
tenderão a recrudescer. A 
forma da implantação da Zona 
Franca de Manaus acabou fa-
vorecendo a estagnação, pois 
enquanto as zonas francas 
eram implantadas visando à 
exportação, a de Manaus se 
tornou um artifi cial corredor 
de importados que inviabilizou 
a industrialização fora dela. 

Quando o Brasil implantou 
uma dolarização disfarçada 
para combater a infl ação, afe-
tou profundamente a insípida 
estrutura industrial. Com o 
reducionismo imposto à indús-
tria, surgiram várias consequ-
ências negativas, como o atraso 
geral na esfera de produção, 
na capacidade técnica da mão 
de obra e no bom preparo das 
novas gerações. O pós-guerra 
ensejou melhora nas condições 
de vida nos EUA e Europa. 

No Brasil, os efeitos não 
foram sentidos na mesma 
dimensão, pois o país não foi 
governado com seriedade. Na 
China, a rigidez de Mao Tse-
-Tung foi posta de lado. Deng 
Xiaoping e seus sucessores de-
ram início a uma virada econô-
mica que favoreceu a melhora 
das condições de vida do povo 
e gerou reservas volumosas 
em dólares. Enquanto isso, os 
rendimentos da classe média 
no Ocidente estagnavam. 

Estamos num momento 
significativo, mas a grande 
maioria não consegue ver o 
futuro com nitidez. Enfrenta-
remos a confrontação e o caos 
econômico ou teremos novas 
diretrizes que permitam uma 
convivência de progresso pací-
fi co entre os povos? No livro ‘A 

queda do Ocidente? Uma pro-
vocação’, Kishore Mahbubani, 
da Universidade de Singapura, 
diz que o ingresso da China na 
OMC em 2001 representou a 
entrada de quase um milhão 
de trabalhadores no sistema 
comercial global.

E que isso resultaria na per-
da de postos de trabalho no 
Ocidente, declínio de salários 
reais, redução na participação 
no PIB e aumento da desigual-
dade, e que as elites não se 
deram conta desse processo 
transformador da Ásia. Aqui 
fi ca uma dúvida: não perce-
beram ou deixaram rolar para 
tirar proveito? Mas houve um 
desequilíbrio na produção e 
comércio global que favoreceu 
a Ásia, enquanto países como 
o Brasil sofreram perdas na 
indústria e no preparo das 
novas gerações. 

É preciso que exista um 
denominador comum entre 
as diversas moedas que fi cam 
sujeitas a variações ditadas 
por interesses de forma que os 
ajustes feitos em algumas delas 
repercutam em outras, geran-
do consequências positivas ou 
negativas dependendo da situ-
ação da economia de cada país 
envolvido. No jogo intricado do 
câmbio, tornaram-se possíveis 
as variações estratégicas ou es-
peculativas que atuam a favor 
de uns em prejuízo de outros, 
mas o descontrole poderá levar 
a consequências perigosas. 

Quando a produção se con-
centra numa região, aumenta 
a produtividade, mas em ou-
tras, os empregos se reduzem. 
Onde obter consumidores 
para a enorme capacidade de 
produção? Acirra-se a concor-
rência. Surge um desequilíbrio 
na economia global. A tentati-
va de impor tarifas surge como 
uma revolta à atual situação 
de comércio internacional do 
livre mercado que permitiu o 
desarranjo, admitindo igual-
dade de tratamento diante 
de fatores desiguais, afora o 
câmbio. 

Os efeitos se mostram em 
todos os países cuja balança 
comercial tem apresentado 
déficits. Como o equilíbrio 
nas transações gerais poderá 
ser estabelecido sem provocar 
rupturas? Algo deve ser feito; 
o momento exige bom senso 
de todos visando melhora das 
condições gerais de vida.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens; A trajetória do 
ser humano na Terra – em busca da 

verdade e da felicidade; e O segredo 
de Darwin - Uma aventura em

busca da origem da vida
(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) estabeleceu 
critérios para combater notí-
cias falsas, as chamadas “fake 
news”, durante a campanha 
eleitoral de 2018. Os procura-
dores eleitorais terão de dar 
maior atenção a notícias sus-
peitas se elas atenderem a três 
critérios: se a informação for 
comprovadamente falsa, tiver 
potencial para desequilibrar o 
processo eleitoral ou usar al-
gum tipo de impulsionamento 
eletrônico, ou seja, um robô.

A definição é resultado 
de uma reunião ocorrida na 
semana passada, entre procu-
radores eleitorais de diversos 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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Desse total, 1.161 projetos 
alteram ou criam leis 
sobre defesa do con-

sumidor, legislação comercial, 
direito penal, estrangeiros, for-
ças armadas, defesa nacional, 
segurança pública, trânsito e 
direito eleitoral.

Destaque para os projetos dos 
senadores Cassio Cunha Lima 
(PSDB-PB) e Lasier Martins 
(PSD-RS), de 2018, que deter-
minam a prisão de criminosos 
após a condenação em segunda 
instância. A tramitação do texto 
de Cunha Lima está mais adian-
tada: o relatório do senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
pela aprovação da matéria, já 
foi lido e deve entrar na pauta 
brevemente. Ambas as pro-
postas reafi rmam a legalidade 
da execução da pena quando 
confi rmada em segundo grau 
de jurisdição por um colegiado. 

Mudanças na legislação elei-
toral também estão na fi la. 
A escolha dos suplentes de 
senadores por meio de eleição 
em separado e voto direto foi 
sugerida pela senadora Ângela 

Desse total, 1.161 projetos criam leis sobre defesa do consumidor, 

legislação comercial, direito penal, forças armadas, segurança 

pública, trânsito e direito eleitoral.

O pagamento de serviços 
cartoriais por meio de cartões 
de crédito ou débito pode ser 
previsto em lei. Projeto com esse 
objetivo tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça, onde 
aguarda designação de relator. 
Do senador Jorge Viana (PT-AC), 
o projeto também determina a 
fi xação de prazos máximos de 
espera para o atendimento dos 
usuários dos cartórios.

O texto estabelece um valor 
diferente para o pagamento 
dos serviços com cartões. Além 
das taxas cartoriais comuns, o 
usuário teria que bancar os cus-
tos adicionais envolvidos nas 
operações de crédito ou débito. 
De acordo com o projeto, essa 
modalidade de pagamento de-
pende de prévia homologação 
do Tribunal de Justiça ao qual o 
cartório esteja vinculado.

Ainda segundo o projeto, os 
serviços notariais e de registro 
devem atender os usuários 
dentro de prazos máximos de 
espera. Para Jorge Viana, “a 
modernidade exige atualização 
dos serviços de interesse públi-

Senador Jorge Viana (PT-AC), autor da proposta que facilita o 

atendimento em cartórios.
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Insatisfeitos com a rejeição do 
projeto que proíbe a buzina à 
base de propano e butano pela 
Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado,  um grupo de 
senadores apresentou recurso 
para levar o projeto ao Plená-
rio. A proposta do ex-senador 
Donizeti Nogueira (PT-TO) 
foi analisada pela Comissão 
quando o relator, senador Pedro 
Chaves (PRB-MS), apresentou 
voto contrário. As senadoras 
Kátia Abreu (PDT-TO) e Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
chamaram atenção para o que 
consideraram um equívoco da 
comissão e informaram que 
entrariam com recurso.

Segundo elas, a buzina, à base 
de propano e butano envazada 
em tubo de aerossol, tem cau-
sado queimaduras e problemas 
de saúde, principalmente em 
jovens. “Fizemos uma pesquisa 
profunda, e é muito grave essa 
questão. Nós temos aqui várias 
notícias de mortes de jovens 
ocasionadas por utilização de 
gás de buzina. E mais: dizem 
que o gás usado na buzina é 
uma droga alucinógena, que 
apresenta riscos enormes à 

saúde, inclusive com casos de 
mortes já registrados. E para 
quem tinha dúvida, o projeto 
trata só da buzina”, explicou 
Vanessa.

As senadoras chegaram a 
cogitar repetir a votação, visto 
que, na opinião delas, os inte-
grantes da comissão votaram 
sem entender direito o projeto. 
Diante da impossibilidade, op-
taram por apresentar recurso, 
que foi assinado também por 
diversos senadores. No rela-
tório pela rejeição da matéria, 
que acabou vitorioso, o relator 
Pedro Chaves argumentou 
que o propano e o butano são 
atualmente utilizados para a 
fabricação e uso de diversos 
produtos, como perfumes, 
desodorantes, isqueiros, ma-
çaricos, entre outros. 

Dessa forma, a proibição da 
comercialização de buzina a 
menores não restringiria o aces-
so de crianças e adolescentes 
a tais gases. Além disso, argu-
mentou, a Anvisa tem a tarefa 
de normatizar as condições de 
produção e comercialização de 
produtos que possam afetar a 
saúde pública (Ag.Senado).

Contador como 
microempreendedor 
individual 

Tramita na Câmara dos Deputa-
dos o projeto do deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP), que permite ao 
arquivista de documento, ao conta-
dor, ao técnico de contabilidade e 
ao personal trainer serem categori-
zados como microempreendedores 
individuais (MEI). Esse regime 
tributário é dedicado ao trabalha-
dor individual com faturamento de 
até R$ 81 mil por ano, que não seja 
sócio de outra empresa e tenha, no 
máximo, um empregado.

A Resolução 137/17 do Comi-
tê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN) retirou essas três ocu-
pações das atividades permitidas 
para o MEI. 

Segundo Zarattini, não é razo-
ável retirar esses profi ssionais. 
“Nem sob o pretexto de se evitar 
uma potencial subcontratação de 
mão de obra”, diz o deputado (Ag.
Câmara).

Marcio Lacerda afi rma que 
manterá candidatura

Belo Horizonte - O ex-prefeito de Belo Horizonte, 
Marcio Lacerda (PSB), enviou um áudio a afi liados 
de seu partido ontem (2), afi rmando que desafi ará a 
decisão do diretório nacional da sigla e manterá sua 
postulação ao governo de Minas Gerais. “Dialogando 
com companheiros mais próximos, decidi manter minha 
candidatura. Para isso, é muito importante que todos 
os delegados e todos os apoiadores compareçam à con-
venção (neste sábado, 4)”, afi rmou Lacerda no áudio.

Na última quarta-feira (1), um acordo entre PT e 
PSB, em nível nacional, determinou que os pessebistas 
se mantenham neutros no primeiro turno em relação à 
disputa presidencial. Para isso, Lacerda teve a candida-
tura ao governo mineiro retirada para apoiar a tentativa 
de reeleição de Fernando Pimentel (PT), enquanto 
em Pernambuco, a pré-candidatura da petista Marília 
Arraes (PT) foi preterida para apoio dos petistas ao 
atual governador, Paulo Câmara (PSB) (AE).

Proposta autoriza protesto de 
honorários advocatícios

Tramita na Câmara dos Deputados o projeto do 
deputado Augusto Carvalho (SD-DF), que autoriza 
os cartórios a protestar contrato de honorários 
advocatícios, desde que o advogado declare ter 
tentado, sem sucesso, receber amigavelmente a 
quantia. 

O autor observa que a medida viabiliza a aplicação 
do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) “de tal modo que não haja dúvidas quanto à 
possiblidade de se incluir, entre os títulos sujeitos 
a protesto, o cheque ou a nota promissória emitida 
pelo cliente em favor do advogado”, frisou.

A inciativa altera a legislação que defi ne competên-
cia e regulamenta os serviços relativos ao protesto 
de títulos e outros documentos de dívida. 

A proposta será analisada de forma conclusiva pela 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Valores do 
tráfi co para a 
recuperação de 
dependentes 

Tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça projeto 
que garante recursos para o 
tratamento e a recuperação 
de dependentes químicos. O  
texto determina que os valores 
apreendidos em razão do tráfi -
co de drogas serão revertidos 
preferencialmente para esse 
fi m. O projeto aguarda a de-
signação de um relator. A Lei 
dos Tóxicos estabelece que os 
valores apreendidos pela justi-
ça serão destinados ao Fundo 
Nacional Antidrogas (Funad), 
mas não determina as ações 
preferenciais. 

Os recursos do Funad podem 
ser destinados ao desenvol-
vimento, implementação e 
execução de ações, programas 
e atividades de repressão, 
prevenção, tratamento, recu-
peração e reinserção social de 
dependentes de substâncias 
psicoativas. Para o autor do 
projeto, deputado Marcos Mon-
tes (PSD-MG), esses recursos 
podem ajudar a amenizar o 
problema da falta de leitos para 
a recuperação de dependentes 
químicos.

“O país passa por difi culdade 
no que diz respeito às clínicas 
e leitos para dependentes de 
substâncias entorpecentes 
e, principalmente, daquela 
conhecida como crack”, disse 
o deputado ao apresentar o 
projeto. Na sua visão, é urgen-
te a criação de uma fonte de 
recursos que fi nancie o trata-
mento dessas pessoas. Depois 
de analisado, o texto ainda terá 
de ser votado em plenário. Se 
for aprovado como está, seguirá 
para a sanção presidencial. Se 
for modifi cado, terá de voltar à 
Câmara (Ag.Senado).

Mais de duas mil propostas 
aguardam análise na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado

Comissão permanente mais demandada do Senado Federal, por ser a que emite parecer sobre a 
constitucionalidade da maioria das propostas em análise na Casa, a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) tem sob seus cuidados, até o momento, 2.109 proposições

(PCdoB-AM), que aumenta 
os percentuais do Fundo Par-
tidário destinado à criação e 
manutenção de programas de 
promoção e difusão da parti-
cipação política das mulheres 
e do tempo de propaganda 
partidária pelo rádio e pela 
televisão destinado a promo-
ver e difundir a participação 
política feminina. 

Do senador Romero Jucá 
(MDB-RR), a proposta acaba 
com o voto obrigatório no 
Brasil. O texto mantém a obri-
gatoriedade do alistamento 
eleitoral, para fi ns de quantifi -
cação e registro do eleitorado. 
A matéria aguarda designação 
de relator na comissão. Entre 
as propostas sobre segurança 
pública, destaca-se a do sena-
dor Lindbergh Farias (PT-RJ), 
que proíbe o uso de armas equi-
padas com balas de borracha, 
festim ou afi ns, pelas forças 
policiais estaduais ou federais, 
ou pelas guardas municipais, 
em operações de policiamento 
de manifestações públicas (Ag.
Senado).

Portela (PDT-RR) e pelo ex-
-senador Antônio Aureliano 
em duas propostas. A redução 
dos atuais dois suplentes para 
apenas um e a proibição de que 
seja cônjuge, companheiro ou 
parente do titular, está previsto 
no projeto do senador licencia-
do Telmário Mota (PTB-RR). 
As três aguardam designação 
de relator.

Já a do senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO), proíbe as coliga-
ções partidárias na eleições 
proporcionais. Ou seja, mes-
mo que tenham se coligado 
para as eleições majoritárias, 
os partidos não poderão se 
aliar para eleger deputados 
e vereadores. Outra proposta 
que aguarda relatório é a da  
senadora Vanessa Grazziotin 

Procuradoria defi ne critérios 
contra ‘fake news’ no Brasil

procuradores estaduais, se-
gundo a determinação, terão 
autonomia para atuar e não 
precisarão se reportar à PGR.

Ao se depararem com uma 
notícia que atenda aos crité-
rios, os procuradores deverão 
tentar barrar a “disseminação 
artifi cial da informação sem 
tirá-la do ar, para que haja con-
trole sobre a distribuição, não 
sobre o conteúdo publicado. 
Em um segundo momento, os 
procuradores devem procurar 
investigar se há candidatos en-
volvidos com a divulgação de 
notícias consideradas falsas, 
para uma eventual punição 
na Justiça  (ANSA).

estados e a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, na 
sede da PGR, em Brasília. Os 

Pagamento em cartórios com 
cartão e tempo de espera

co”. Ele também observa que 
“apresteza do atendimento é 
incompatível com longas e de-
moradas fi las para atendimento 
aos usuários”.

O texto recebeu duas emen-
das. O senador Eduardo Amo-
rim (PSDB-SE) sugere que o 
prazo máximo de espera do 
usuário conte apenas para 
o primeiro atendimento no 
cartório. Não há meios de se 

estabelecer “um prazo máximo 
para a conclusão do serviço de 
forma genérica”, argumenta o 
parlamentar. Já a senadora Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
apresentou uma emenda para 
incluir uma nova obrigação para 
notários e ofi ciais de registro: 
prestar serviços eletrônicos 
de forma interligada nacional-
mente por meio de centrais 
nacionais (Ag.Senado).

Projeto que proíbe 
venda de buzina

a gás vai a Plenário


