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O legado de Michel
Michel Temer deixa o 

comando do governo 

sob alta taxa de 

desaprovação. Retrato 

de um Brasil que 

costuma surfar na onda 

de versões fantasiosas

Pois qualquer analista 
responsável, ao colocar 
a lupa sobre o país de 

tempos atrás e o de hoje, 
enxergará a abissal diferença 
entre os dois entes: o de ontem, 
destroçado, sob a maior reces-
são econômica da história, e o 
da atualidade, com juros e in-
fl ação controlada, resgatando 
a confi ança perdida, fazendo 
voltar investidores, as contas 
do Estado sob controle e um 
conjunto de reformas, dentre 
as quais a trabalhista, a do En-
sino Médio e a PEC limitando 
gastos públicos.

O que explica a imagem 
negativa da administração 
Temer? O drible que parte da 
mídia patrocinou na versão de 
um diálogo gravado no Palácio 
do Jaburu. O bumbo do grupo 
midiático mais poderoso do 
país bateu no arremate da 
interlocução mantida pelo pre-
sidente com um empresário. 
“Tem que manter isso, viu”? 
A fala anterior do fi gurante 
referia-se ao fato de “estar 
bem” com o então presidente 
da Câmara. E o que se viu, 
meses a fi o, foi a inferência:  
Temer se referia à entrega de 
dinheiro, coisa que “deveria 
ser mantida”. 

Com essa ilação, o Brasil per-
deu a chance de caminhar mais 
célere na rota dos avanços. A 
reforma da Previdência, por 
exemplo, teria sido aprovada. 
A lama que a Operação Lava 
Jato jogou no manto da política, 
com denúncias sobre empre-
sários, executivos e políticos, 
acabou convergindo para a 
fi gura do presidente. Que não 
se dobrou ao claro objetivo do 
tiroteio midiático: tirar Michel 
do assento presidencial.

O fato é que o país, mesmo 
sob o fardo de 13 milhões de 
desempregados, caminha len-
tamente, registrando avanços 
aqui e ali; aprovando pautas 
de relevo; alargando o acesso 
às privatizações; promovendo 
entendimentos com a União 
Européia; assumindo compro-
missos junto ao G-20, grupo 
das 20 maiores economias 
mundiais; participando de 
encontros com parceiros dos 
BRICs (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul); refor-
çando vínculos comerciais com 
a União Econômica Euroasiá-
tica; debatendo as mudanças 
climáticas com as Nações 
envolvidas no Acordo de Paris. 

Com os vizinhos, o Brasil tem 
se esforçado para fortalecer 
parcerias, sob o compromisso 
de dar força ao Mercosul. 

O Brasil a ser comandado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro sai das profundezas do 
buraco onde foi deixado pela 
administração petista. Não 
navega em águas tranquilas, 
eis que grandes carências ain-
da corroem o corpo nacional. 
Milhões de brasileiros ainda 
não têm acesso ao pão sobre 
a mesa. Os programas sociais, 
mesmo ampliados, como o 
Bolsa Família, não conseguem 
eliminar bolsões de pobreza 
que habitam o piso da pirâmide 
social. A violência se espalha 
pelo território, a denotar a 
organização de gangues e 
quadrilhas.

Mas os fundamentos que 
inspiram a retomada da eco-
nomia foram lançados. O 
empresariado retoma o fôlego, 
reconhecendo que foram lan-
çadas as condições para um 
empuxo mais forte na frente 
dos investimentos. A área de 
trabalho viu-se desafogada 
com a redução de cerca de 
40% nas reclamações judiciais, 
graças à reforma trabalhista.

Parlamentar desde os idos 
de 80, presidente da Câmara 
por três vezes, Michel Temer 
colocou em prática sua visão 
parlamentarista, ao abrir inten-
sa articulação com o Congresso 
Nacional. 

Pode-se dizer que governou 
por meio de um semipresiden-
cialismo. Esteve todo tempo 
promovendo encontros com 
parlamentares e lideranças 
partidárias. Assim conseguiu 
aprovar o programa de refor-
mas que marca sua passagem 
pelo Planalto. Constituciona-
lista, Michel Temer também 
deixa um legado ao Congresso. 
Trata-se de sua interpretação 
sistêmica à questão de tranca-
mento de pauta por Medidas 
Provisórias. 

Quando presidia a Câmara 
em 2009, propôs esta solução 
ímpar na história constitu-
cional: “Na verdade, o cons-
tituinte não quis sobrestar 
absolutamente todas as de-
liberações legislativas, mas 
apenas aquelas que também 
são previstas para Medida 
Provisória, ou seja, as demais 
espécies normativas não estão 
abrangidas na disposição do 
art. 62, § 6º, CRFB/88”. A tese 
deu mais autonomia ao Poder 
Legislativo na sua função pri-
mária, a atividade legislativa.

Michel deixará o Palácio do 
Planalto pela porta da frente.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Quatro dias antes de tomar 
posse, o presidente eleito Jair 
Bolsonaro vai se reunir com 
o primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, em um al-
moço no Forte de Copacabana, 
no Rio de Janeiro. O encontro 
será amanhã (28), um dia antes 
da mudança de Bolsonaro e da 
família para Brasília. A conversa 
ocorre no momento em que 
Bolsonaro avisou que pretende 
transferir a Embaixada do Bra-
sil de TelAviv para Jerusalém.

De acordo com a Embaixada 
de Israel no Rio de Janeiro, 
Netanyahu não vai participar da 
posse do presidente eleito no pró-
ximo dia 1º de janeiro, em Brasília. 
O primeiro-ministro israelense 
antecipou seu retorno a Israel, 
após a decisão do Parlamento 
do país de antecipar as eleições 
gerais para 9 de abril de 2019.

Depois do almoço com Bol-
sonaro, Netanyahu participa da 

Presidente eleito, Jair Bolsonaro.

O deputado Antônio Im-
bassahy (PSDB-BA) fez um 
balanço dos seus mandatos. 
Entre os pontos destacados, 
o tucano falou a respeito do 
impeachment, reformas da 
previdência e tributária, além 
da recuperação da economia 
como um dos pontos chaves 
para erradicação do desem-
prego. Durante seu mandato, o 
parlamentar foi líder da legenda 
por duas vezes, uma em 2014 
outra em 2016. 

Ao ser questionado, ele decla-
rou ter sido uma grande honra. 
“Para mim foi uma alegria muito 
grande, um período inclusive 
que a gente enfrentou com 
muita determinação as denún-
cias de corrupção da Petrobras. 
Esse trabalho todo foi feito 
e a nossa bancada colaborou 
também com o processo de im-
peachment da ex-presidente”, 
recordou o tucano. No começo 
de fevereiro de 2017, ele deixou 
a Câmara para comandar a 
Secretaria de Governo. 

Ele ocupou o cargo de mi-
nistro até dezembro do mesmo 
ano, quando retomou os tra-
balhos no Poder Legislativo. 
No fi nal de janeiro, encerra o 

Deputado Antônio Imbassahy 

(PSDB-BA).
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Brasil condena ataque 
terrorista na Líbia

Em nota à imprensa, divulgada 
ontem (26), o governo brasileiro 
condena o ataque à sede do Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros 
da Líbia, em Trípoli, que deixou 
três mortos e ao menos 10 feri-
dos. O comunicado do Ministério 
das Relações Exteriores destaca 
que a solução está na negociação 
mediada pela ONU em busca de 
uma “solução política defi nitiva” e 
repudia qualquer ação de caráter 
terrorista.

“Brasil reitera seu fi rme repúdio 
a todos os atos de terrorismo, inde-
pendentemente de sua motivação”, 
diz o texto. “O governo brasileiro 
manifesta seu apoio à busca de 
uma solução política defi nitiva 
para a Líbia, em conformidade 
com o plano de ação auspiciado 
pelo Representante Especial do 
Secretário-Geral da ONU, com 
vistas à paz e à estabilidade du-
radouras e à efetiva contenção de 
grupos extremistas no país.”

No dia de Natal (25), o Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros da 
Líbia foi alvo de atentado com três 
explosões na capital Trípoli. Um 
veículo com bomba explodiu pró-
ximo ao prédio. Após o incidente, 
houve dois atentados suicidas. Uma 
pessoa invadiu o segundo andar do 
ministério e ativou a bomba que 
portava. No térreo, outro terrorista 
provocou explosão com bomba que 
carregava em uma mala (ABr).

O combate ao tabagismo foi 
um dos temas discutidos no 
Senado em 2018. A principal 
polêmica está no contraponto 
entre a saúde dos usuários e 
a economia dos estados pro-
dutores de tabaco. O projeto 
de maior destaque sobre o 
tema é o que traz uma série de 
restrições à produção, apre-
sentação e comercialização de 
fumígenos. O texto, do sena-
dor José Serra (PSDB-SP), foi 
aprovado em novembro pela 
Comissão de Transparência. 

A diferença de visões sobre 
o texto se evidenciou em 
vários documentos externos 
recebidos, como cartas de 
apoio de entidades ligadas à 
saúde e ao combate ao taba-
gismo e até moções de repúdio 
de municípios produtores. O 
projeto veda a propaganda 
de cigarros e outros produtos 
para o fumo e proíbe o uso de 
aditivos de sabor e aroma a 
esses produtos. Além disso, 
padroniza as embalagens de 
cigarro, consideradas uma 
forma de publicidade. Para 
os defensores do projeto, a 
indústria do tabaco tenta ga-

A senadora Ana Amélia vê com preocupação o projeto de

José Serra com restrições aos produtos do tabaco.

Aumento de penas, crimi-
nalização de condutas 
abusivas até então igno-

radas pela legislação e a criação 
do Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP) - buscando 
o planejamento estratégico 
para o setor - foram algumas 
das contribuições recentes da 
comissão ao tema.

O SUSP promove a integração 
das instituições de segurança 
federais, estaduais e municipais 
para um compartilhamento de 
dados que estruture melhor 
o combate à criminalidade. 
Foram criadas medidas para 
unifi car bases de dados sobre 
ocorrências criminais, metas 
para a unifi cação dos cursos de 
formação policial e a previsão 
de que estados e municípios 
precisarão elaborar planos de 
segurança pública para receber 
recursos da União.

“Busca-se traçar uma política 
única para o Brasil, embora ela 
possa ser adaptada no caso de 
cada estado, com a supervisão 
a distância da Polícia Federal. 
Com isso, o governo federal tam-
bém fi ca na obrigação de ajudar 
fi nanceiramente esse sistema de 
polícia e de segurança pública 
nos estados e municípios”, expli-

A Comissão de Constituição e Justiça foi presidida nos últimos dois anos pelo senador Edison 

Lobão (ao centro).

Je
ff e

rs
on

 R
ud

y/
A

g.
Se

na
do

M
ar

co
s 

O
liv

ei
ra

/A
g.

Se
na

do

Personalidade 
civil ‘começa’ com 
fecundação do óvulo

Proposta em discussão na Câ-
mara altera o Código Civil para 
estabelecer que a personalidade 
civil começa com a concepção do 
embrião vivo – a partir da fecun-
dação do óvulo. Na prática, o texto 
pretende equiparar o embrião 
vivo ao ser humano já nascido, 
conferindo a ele todos os direitos 
previstos no ordenamento jurídico 
brasileiro. O período embrionário 
termina na 8ª semana após a fecun-
dação, quando o embrião passa a 
ser denominado feto.

O texto atual do Código Civil 
estabelece que a personalidade 
civil começa com o nascimento 
com vida; resguardando-se, desde 
a concepção, os direitos do feto. 
Autor do projeto, que traz a alte-
ração, o deputado Marcos Reategui 
(PSD-AP) sustenta que a vida 
humana se inicia com o embrião 
vivo. Para ele, permitir o aborto 
e institucionalizar a interrupção 
consciente da vida do embrião 
vivo signifi ca grave violação dos 
Direitos Humanos.

“Não tenho dúvida de que o 
embrião vivo e também o feto são 
titulares de direito e possuem dig-
nidade, que é constitucionalmente 
protegida”, disse. A dignidade da 
pessoa humana é um dos princípios 
fundamentais da Constituição Fe-
deral de 1988. Reategui cita ainda 
pesquisa do Instituto Datafolha 
segundo a qual 59% da população 
é contrária a descriminalização do 
aborto (Ag.Câmara).

Comissão priorizou propostas ligadas 
a segurança e legislação penal

Colegiado temático mais demandado do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça direcionou suas 
atenções, nos últimos dois anos, para um dos temas que mais tem preocupado a sociedade brasileira: 
a segurança pública

cou o presidente da Comissão, 
senador Edison Lobão (MDB-
-MA), sobre os trabalhos da 
comissão nos dois anos em que 
esteve sob seu comando.

O aumento da pena para di-
versas modalidades de roubo, 
incluindo o de caixas eletrôni-
cos com o uso de explosivos, 
foi obtido com a sanção da Lei 
13.654. Originária do projeto 
de Otto Alencar (PSD-BA), a 
nova lei eleva em dois terços a 

pena por roubo quando há uso 
de explosivos para destruir um 
obstáculo. Já a prática de furto 
com o emprego de explosivos 
passa a ser uma modalidade de 
furto qualifi cado, com pena de 
quatro a dez anos de prisão, 
além de multa. 

Mudanças na legislação penal 
que benefi ciam as mulheres, em 
particular, foram destacadas 
pelo parlamentar, como a que 
criminaliza o assédio dentro do 

transporte público, o chamado 
crime de importunação sexual, 
com pena variando de 1 a 5 
anos. “As pessoas constrangem 
senhoras que precisam usar o 
sistema público e não poderiam 
prosseguir sem a pena devida. 
Não havia lei que contemplasse 
a punição de alguém que come-
tesse um crime dessa natureza. 
Agora já existe a lei, e punindo 
severamente”, frisou Lobão 
(Ag.Senado).

Debate sobre tabagismo 
contrapôs saúde e economia

rantir o mercado futuro tendo 
como principais alvos crianças 
e adolescentes. 

Além disso, eles argumen-
tam que os custos totais da 
assistência médica e da perda 
de produtividade gerados pelo 
tabagismo são mais de quatro 
vezes maiores que a arrecada-
ção gerada pelos cigarros no 
Brasil. Esses custos são estima-
dos em R$ 57 bilhões ao ano, 
enquanto a arrecadação dos 
impostos gerada pelo cigarro, 
segundo organizações contra 

o tabaco, é de R$ 13 bilhões.
Senadores de estados pro-

dutores de tabaco, como Ana 
Amélia (PP-RS), demonstram 
preocupação com as famílias 
que vivem do cultivo da planta. 
O Rio Grande do Sul é o maior 
produtor de fumo do país e teria 
vários municípios prejudicados, 
segundo a senadora. Apesar 
de concordar que as medidas 
preventivas são importantes, 
ela disse que é preciso pensar 
também em outra questão 
social (Ag.Senado).

Bolsonaro se reúne com 
Netanyahu antes da posse

cerimônia religiosa conhecida 
como Shabat, na sinagoga Kehi-
lat Yaacov, em Copacabana. 
No domingo (30), ele concede 
entrevista coletiva no Rio de 
Janeiro. Bolsonaro pretende 
transferir a Embaixada do Bra-
sil em Israel de TelAviv, capital 

administrativa, para Jerusalém. 
A decisão gera polêmicas, mas 
o presidente eleito demonstra 
estar determinado a concreti-
zar a medida. “Quem decide a 
capital do Estado é o respectivo 
Estado”, afi rmou Bolsonaro em 
postagem no Twitter (ABr).

Imbassahy faz 
retrospectiva

e aponta desafi os

segundo mandato. Imbassahy 
reiterou que o ponto essencial 
agora é priorizar o emprego e 
renda dos brasileiros. “É funda-
mental que a nossa economia 
possa ser recuperada e, para 
isso, precisa trazer investimen-
tos, restaurando a confi ança no 
país. Um fator determinante são 
as reformas, em especial a da 
previdência”, declarou.

Imbassahy também elogiou a 
qualidade dos quadros eleitos 
pelo partido. “O PSDB conti-
nua forte e vivo”, ressaltoum 
(psdbnacamara).


