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Rio de Janeiro, 
Roraima e

seguimos contando...

Na última semana o 

Governo anunciou 

uma intervenção 

federal em Roraima, 

principalmente devido 

à precariedade da 

segurança 

Segundo o decreto, a 
decisão foi tomada pelo 
‘grave comprometimento 

da ordem pública’ no estado. 
Corrupção, salários de policiais 
atrasados, falta de estrutura e 
sistemas prisionais em ponto 
de ebulição são os principais 
fatores que, segundo a Agên-
cia Brasileira de Inteligência 
(Abin) apontam risco de “re-
edição de massacres”. 

O que seria reprisado é o 
mesmo visto no Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte e 
do Sul, entre muitos estados 
que sofrem com a falta de 
responsabilidade crônica dos 
governantes por anos e anos. 
O fi lme é repetido. Políticos 
desviam verbas essenciais para 
a sobrevivência do estado, que 
deixa de investir em policia-
mento e nas demais áreas. Ao 
mesmo tempo, quem é preso 
aguarda julgamento. 

O resultado são cadeias su-
perlotadas que se transformam 
em universidades do crime. As 
facções que atuam de Oiapo-
que ao Chuí (até mesmo fora 
dos nossos limites) invadem 
o vácuo deixado pelo Estado 
- fortalecidas pela impunidade 
-, crescem como um câncer e 
passam a sustentar a corrup-
ção. E a roda gira, chegando ao 
ponto que se perde o controle. 
A intervenção vira a solução.

O roteiro mostra como a 
questão não é pontual, mas 
sim profunda e difundida em 
todo o país. Mas se o problema 
é nacional, como uma interven-
ção local pode resolver? Mais 
uma vez enxugamos o chão, 

mas não acabamos com o va-
zamento. Estamos remediando 
uma doença que só terá cura 
se políticas públicas de longo 
prazo forem tomadas.

Polícia integrada atuando 
em todo o Brasil, uma justiça 
efi ciente para julgar e punir 
rapidamente, investimento 
em inteligência, saúde de qua-
lidade, moradia e educação. 
A receita é conhecida, mas 
o tratamento é homeopático. 
Precisa de tempo para reverter 
os malefícios, mas estas ações 
precisam ser iniciadas. 

A intervenção não é o proble-
ma. O problema é sempre usar-
mos esta carta na manga como 
a solução. Ela ajuda a conter, 
mas nunca irá resolver, pois é 
temporária. Melhorar a situa-
ção da segurança só é possível 
com medidas contínuas e que 
durem para sempre. O crime 
sempre se atualiza e o Estado 
também precisa evoluir. 

Mais do que isso. Precisa 
também criar políticas que 
tragam oportunidades para a 
população. Punir o criminoso 
é importante, mas evitar que 
ele escolha o caminho da cri-
minalidade é essencial. Alguns 
dizem que isso é impossível, 
mas não é. A Holanda, por 
exemplo, tem cadeias vazias. 

Investir na população, como 
é feito nos Países Baixos, é a 
principal forma para criar um 
país mais seguro. Caso isso 
não seja feito, continuaremos 
a clamar por intervenções de 
emergência para evitar ‘ree-
dições de massacres’ que se 
repetem em ciclo. 

Ontem foi o Rio de Janeiro, 
hoje é Roraima. Quem será 
o próximo? Seguimos con-
tando...

(*) - Especialista em segurança e 
diretor da CAME do Brasil, possui 

mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e pós-

graduações nas áreas de marketing e 
negócios (www.came-brasil.com).

Marco Antônio Barbosa (*)

Kassab diz que confi a 
na Justiça e está à 
disposição

O ministro de Ciência e Tec-
nologia, Gilberto Kassab, alvo de 
mandados de busca e apreensão 
executados ontem (19) pela Polí-
cia Federal (PF), disse que “seus 
atos seguiram a legislação e foram 
pautados pelo interesse público”. 
Em nota divulgada na manhã de 
ontem, ele afi rmou que confi a na 
Justiça e está à disposição para 
prestar esclarecimentos.

“O ministro confi a na Justiça 
brasileira, no Ministério Público e 
na imprensa, sabe que as pessoas 
que estão na vida pública estão 
corretamente sujeitas à especial 
atenção do Judiciário, reforça 
que está sempre à disposição 
para quaisquer esclarecimen-
tos que se façam necessários, 
ressalta que todos os seus atos 
seguiram a legislação e foram 
pautados pelo interesse público”, 
diz na nota.

As investigações se sustentam 
em informações transmitidas 
durante delações premiadas de 
executivos da J&F. O objetivo é 
apurar suposto recebimento de 
vantagens indevidas por parte de 
Kassab enquanto era prefeito de 
São Paulo, no período de 2010 a 
2016. Os policiais federais che-
garam cedo ao apartamento de 
Kassab, no bairro dos Jardins em 
São Paulo. Também são inves-
tigados candidatos ao governo 
do Rio Grande do Norte e um 
deputado federal eleito (ABr).

Battisti está “com 
algum companheiro 
ou fora do Brasil”

O presidente eleito, Jair Bolso-
naro, disse que, na sua opinião, o 
italiano Cesare Battisti, cujo pedido 
de prisão foi expedido pelo STF, 
está com “algum companheiro ou 
fora do Brasil”. Mais uma vez, ele 
elogiou a iniciativa do presidente 
Temer que decretou a extradição 
de Battisti para a Itália. Porém, o 
italiano, condenado à prisão per-
pétua em seu país, está foragido.

“Cesare Battisti é um terrorista 
que integrou o Proletários Armados 
pelo Comunismo, ele assassinou 
quatro cidadãos italianos, foi 
julgado e condenado, conseguiu 
fugir para França, a situação dele 
não fi cou boa lá e aí veio para o 
Brasil”, disse em transmissão, ao 
vivo, nas redes sociais. No último 
dia 13, o ministro Luiz Fux, do 
Supremo, expediu o mandado de 
prisão contra Battisti. A Polícia 
Federal busca capturar o italiano 
que desapareceu. Independente-
mente das buscas, Temer decretou 
a extradição e o governo italiano 
agradeceu.

Durante a campanha, Bolsonaro 
defendeu a prisão e extradição de 
Battisti. Ele vivia no Brasil, nos 
últimos meses, na casa de amigos 
em Cananeia, região litorânea de 
São Paulo. Mas ele não foi locali-
zado pelos policiais federais. A PF 
divulgou imagens com possíveis 20 
disfarces de Battisti e pediu ajuda 
da população para encontrá-lo. Ele 
também está na lista de procurados 
da Interpol (ABr).

O deputado federal Osmar 
Terra (MDB-RS), futuro 
ministro da Cidadania 

do governo de Jair Bolsonaro, 
disse, em postagem no Twit-
ter, que a decisão acarretará 
“consequências trágicas” para 
a credibilidade da Justiça bra-
sileira e afetará a luta contra a 
corrupção.

“Respeito a decisão do minis-
tro Marco Aurélio. Mas as con-
sequências dela serão trágicas 
para a credibilidade da Justiça 
brasileira e para a luta contra 
a corrupção”, escreveu. Osmar 
tuitou enquanto participa da 
primeira reunião do presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, com to-
dos os indicados para o primeiro 
escalão de seu futuro governo, 
em Brasília. A presidente na-
cional do PT, senadora Gleisi 
Hoffmann, comemorou a deci-
são do ministro Marco Aurélio. 
Nas redes sociais, ela avisou 
que a defesa do ex-presidente 
Lula pedirá a liberdade do ex-
-presidente ao STF.

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) disse ter fi cado perplexa 
com a decisão que leva à in-
segurança jurídica. Ela disse 
“lamentar profundamente” a 

Para o futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra, “as consequências  serão trágicas para a 

credibilidade da Justiça brasileira”.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, fez ontem 
(19) um balanço sobre a sua 
gestão à frente da Casa no biê-
nio 2017-2018. O parlamentar 
lembrou matérias importantes 
votadas no período, destacou 
medidas administrativas ado-
tadas pelo Senado, salientou 
o papel de diálogo entre as 
forças políticas no Congresso 
e realçou a relação de respeito 
entre os Três Poderes.

“Sempre busquei a con-
ciliação, o entendimento 
e o consenso possível. Os 
resultados dessa gestão são 
concretos. O poder da palavra 
reinou, o diálogo venceu e os 
valores democráticos foram 
sempre preservados. Tenho 
a convicção dos democratas 
de que assim deve ser um 
Estado republicano. Nenhum 
Poder prepondera sobre os 
demais. Nenhum Poder fala 
mais alto que seus congêne-
res. Executivo, Legislativo e 
Judiciário têm de conviver 
com independência e har-
monia, sempre obedecendo a 
vontade popular e o veredito 
das urnas”, afi rmou Eunício.

Com relação aos resultados 
legislativos, Eunício afi rmou 
“ter alcançado os melhores 

Eunício fez um balanço das realizações legislativas e 

administrativas da sua gestão.
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O Plenário do Senado apro-
vou, ontem (19), o projeto que 
estabelece novas regras para 
o pagamento com cheque no 
comércio. Uma das intenções 
do projeto, que segue agora 
para sanção, é impedir que o 
consumidor seja discriminado 
ao fazer suas compras. Do 
deputado Vinícius Carvalho 
(PRB-SP), estabelece que o 
comerciante que se propuser 
a aceitar cheque, somente 
poderá recusá-lo em duas situ-
ações: se o nome do emitente 
fi gurar em cadastro de serviço 
de proteção ao crédito ou se o 
consumidor não for o próprio 
emitente do cheque e titular da 
conta corrente. 

O tempo de abertura de conta 
no banco não pode ser motivo 
de recusa pelo estabelecimen-
to comercial. A proposta diz 
ainda que o comerciante será 
obrigado a receber cheques se 

não houver no estabelecimento 
a informação clara e ostensiva 
indicando que tal modalidade 
de pagamento não é aceita no 
local. Quem descumprir as 
normas fi ca sujeito a sanções 
administrativas.

O senador Eduardo Lopes 
(PRB-RJ), relator da matéria 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), elogiou a 
iniciativa. Para ele, “o projeto 
veda a recusa do recebimento 
de cheque em razão do tempo 
mínimo de abertura de conta 
corrente, tendo em conta que 
essa informação não é relevante 
para fi ns de verifi cação da sol-
vência do título”. Desse modo, 
segundo Lopes, a proposição 
somente estabelece normas 
razoáveis e proporcionais para 
a aceitação ou recusa no paga-
mento de obrigações mediante 
cheque emitido pelo consumi-
dor (Ag.Senado).

Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ) relato da proposta.

Waldemir Barreto/Ag.Senado

Os senadores contrários ao aumento das taxas 
cartoriais no Distrito Federal levaram ao adiamen-
to da votação do projeto para a próxima sessão le-
gislativa, em 2019. Ontem (19), na última reunião 
ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, 
as dúvidas sobre a proposta não foram sanadas. 
De um lado, o senador Hélio José (Pros-DF) e 
a relatora, senadora Rose de Freitas (Pode-ES), 
apontaram a necessidade de atualizar as tabelas 
de serviços notariais, que são da década de 1960 
e sobre as quais incidem, para correção, apenas 
a variação infl acionária, desde então.  

O DF é a única unidade da Federação em que 
os valores dos emolumentos são defi nidos pelo 
Congresso, disse Hélio José. Nos demais estados, 
são as Assembleias Legislativas que determinam 
os valores e, em sua maioria, praticam montantes 
mais elevados dos que os propostos no projeto. 
“Trata-se de uma reestruturação, os cartórios 
de Brasília não vão conseguir trabalhar se não 
se fi zer essa reestruturação, não se trata de 
majoração”, afi rmou o senador.

Por outro, senadores como José Pimentel 
(PT-CE) e Reguffe (sem partido-DF) se po-
sicionaram contra o aumento das taxas por 
considerarem injusta a elevação em níveis muito 
superiores à infl ação, ou seja, com aumento 
real, prejudicando a população em um cenário 
de crise econômica. Além disso, Pimentel avalia 
haver inconstitucionalidade na proposta, já que 
o projeto determina o reajuste anual automático 
pela infl ação e isso nega todos os princípios e 
fundamentos praticados no país desde o Plano 
Real, de não permitir a indexação de valores na 
economia, observou.

Pimentel também criticou a criação de uma 
taxa de 7% sobre os serviços, que seria dire-
cionada para uma espécie de “caixinha” a ser 
administrada pela entidade que coordena os 
cartórios na capital. Na opinião do senador, 
o Congresso faria o contrário do que fez com 
a reforma trabalhista, ao extinguir o imposto 
sindical, vinculando um novo imposto para o 
“Sindicato dos Cartórios” (Ag.Senado).

Decisão do ministro Marco 
Aurélio impacta o meio político
A decisão em liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, autorizando a soltura de presos 
condenados em segunda instância causou distintas reações no meio político

medida. A parlamentar ques-
tionou se há uma coincidência 
entre a nomeação do ex-juiz 
Sergio Moro para o Ministério 
da Justiça e a nova defi nição. 
“Acho que já começaram a 
reforçar as trancas nas portas 
de suas casas e janelas. São mi-
lhares de criminosos perigosos, 
estupradores e homicidas, que 
foram condenados”.

A deputada federal eleita 
Joice Hasselmann (PSL-SP) 
apelou para que o Supremo 
atue imediatamente e criticou 

o ministro Marco Aurélio Mello. 
“Marco Aurélio aproveitou a 
véspera das ‘férias de verão’ do 
STF para dar a canetada que 
pode colocar Lula em liberdade. 
Foi caso pensado. Crime de lesa 
pátria. O STF precisa enterrar 
esse golpe agora”. O líder do 
PCdoB na Câmara, deputado 
federal Orlando Silva, elogiou a 
decisão. “Uma grande conquis-
ta para a reposição dos direitos 
e garantias constitucionais. O 
Estado Democrático de Direito 
vai prevalecer ao arbítrio”, disse 

o parlamentar, na sua conta no 
Twitter.

Em nota, o partido Novo afi r-
ma que a decisão é causística 
e gera instabilidade. “A decisão 
monocrática do ministro Marco 
Aurélio, que suspende a prisão 
de condenados em 2ª instância, 
na véspera do recesso judicial, 
beira o casuísmo e gera ainda 
mais instabilidade. Esperamos 
que o presidente do STF, mi-
nistro Toffoli leve a decisão ao 
plenário no momento adequa-
do” (ABr).

Em despedida, Eunício destaca 
‘conciliação e entendimento’

resultados, graças à participa-
ção parlamentar ativa nas rela-
torias dos projetos, buscando 
a mais alta produtividade”.E 
mais adiante: “Votamos, em 
2017, 382 proposições entre 
propostas de emenda à Cons-
tituição, medidas provisórias, 
projetos de lei e de resolução 
do Senado, além de aprovações 
em caráter terminativo nas co-
missões. Foram 318 matérias, 
em um total que superou 700 
votações”. 

Em relação a economia, Euní-
cio elegeu “as matérias da área 
econômica e as matérias tribu-

tárias como prioritárias para a 
microeconomia e desenvolvi-
mento”. Lembra que a reforma 
trabalhista, amplamente dis-
cutida em todas as instâncias 
deliberativas possíveis, foi 
aprovada. E que as as iniciati-
vas voltadas para a segurança 
pública, foi defi nida como área 
prioritária, tendo aprovado a 
criação das polícias peniten-
ciárias federais, estaduais e 
distrital, e a transferência de 
recursos fi nanceiros do Fundo 
Penitenciário Nacional para 
atender às unidades prisionais 
estaduais (Ag.Senado).

Defi nição sobre aumento de 
taxas cartoriais fi ca para 2019

Senado aprova projeto 
que regulamenta 

pagamento com cheque

Brasília - A Procuradoria-Geral da República (PGR) 
informou em nota divulgada à imprensa ontem (19), 
que estuda recorrer da decisão do ministro Marco 
Aurélio Mello, que suspendeu a possibilidade de pri-
são após condenação em segunda instância e abriu 
caminho para a soltura do ex-presidente Lula, preso 
e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social 

da PGR, a procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, “já analisa, juntamente com a equipe, as me-
didas judiciais cabíveis”, mesmo sem ter sido intimada 
da decisão de Marco Aurélio. “A procuradora-geral 
destaca que o início do cumprimento da pena após 
decisões de cortes recursais é compatível com a Cons-
tituição Federal, além de garantir efetividade ao direito 
penal e contribuir para o fi m da impunidade e para 

assegurar a credibilidade das instituições, conforme 
já sustentou no STF”, diz a nota da PGR.

Cabe ao presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, 
decidir sobre casos considerados urgentes durante 
o recesso do tribunal. Toffoli fi cará responsável pelo 
plantão do STF até o dia 13 de janeiro, quando viajará 
e passará o bastão para o vice-presidente do tribunal, 
ministro Luiz Fux (AE).

PGR estuda recorrer de decisão de Marco Aurélio sobre 
prisão em 2ª instância


