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Liberdade e progresso

A liberdade política, 

econômica e social 

provou ser condição 

necessária para atingir 

quatro objetivos: o 

respeito ao ser humano, 

o desenvolvimento 

das potencialidades 

individuais, a 

prosperidade material e 

a justiça social

A defi nição de liberdade 
da qual mais gosto é de 
Friedrich von Hayek: 

“A liberdade é a ausência de 
coerção de indivíduos ou de 
grupos de indivíduos sobre in-
divíduos”. Entende-se por “co-
erção” a imposição que obriga 
os indivíduos a agirem em 
função de interesses alheios 
e, portanto, em detrimento 
de seus próprios interesses. A 
coerção é má porque anula o 
indivíduo como ser que pensa, 
avalia e decide, já que o trans-
forma em mero instrumento 
dos interesses e fi ns de outrem.

A vida somente pode ser 
autêntica se for autônoma. 
Hegel, o filósofo que mais 
infl uenciou Karl Marx, dizia: 
“A fi losofi a nos ensina que 
todas as qualidades do espírito 
subsistem apenas pela liberda-
de”. Por óbvio, cada um deve 
respeitar, nos outros, a mesma 
liberdade que quer para si, 
logo, ninguém tem o direito de 
agredir a vida, a segurança, a 
liberdade e a propriedade de 
seus semelhantes. As leis e os 
códigos jurídicos existem para 
garantir os direitos individuais 
e punir seus transgressores. É 
a liberdade sob a lei.

O governo é um aparato de 
coerção e punição, por isso a 
organização política nacional 
deve pautar-se por determi-
nados preceitos: o Estado de 
direito (império das leis), a 
limitação dos poderes do go-
verno, a democracia política, 
a economia de mercado, o 
direito de propriedade e a liber-
dade de escolha. Um princípio 
essencial é que o primeiro pa-
trimônio do ser humano é seu 
corpo, e o segundo é o direito 
de apropriar-se livremente 
dos frutos de seu trabalho, 
que se realiza pelo direito de 
propriedade e pela liberdade 
de escolha.

Quanto à democracia, ela 
está longe de ser perfeita, mas, 
em comparação com as outras 
opções, sua superioridade 
reside em seis atributos: a 
liberdade de opinião, o voto se-
creto, a existência de oposição, 
o mandato defi nido, o rodízio 
de lideranças e a separação dos 
poderes. O mandato limitado 
e as eleições periódicas são a 
alternativa às armas e repre-
sentam o meio para substituir 
um governante por via civili-
zada, sem violência. 

Há ditaduras que usam o 
verniz de eleições periódicas, 
mas sem limitação do número 
de mandatos, e mantêm seus 

governantes no poder indefi ni-
damente. Em geral, terminam 
mal, com deposição violenta. 
O caso da Venezuela caminha 
para esse desfecho.

A liberdade provou ser o 
melhor instrumento de pros-
peridade material e desenvol-
vimento social. A vida moderna 
tornou-se complexa, e o nível 
de bem-estar depende de 
enorme gama de bens e servi-
ços somente obteníveis pelo 
avançado estágio da ciência, do 
conhecimento e da tecnologia. 

A mais efi ciente máquina 
de produzir é o capitalismo, 
sob a propriedade privada e a 
liberdade econômica. Porém, 
a produção por si só não bas-
ta para garantir bom padrão 
de bem-estar para todos. É 
necessário também um bom 
sistema de distribuição, capaz 
de incluir os pobres e os menos 
favorecidos. Para a distribui-
ção da renda e a inclusão social 
do maior número de pessoas, 
as sociedades livres têm a 
tributação. 

No Brasil, mais de um terço 
da produção nacional é entre-
gue ao Estado, nas três esferas 
federativas, e representa a 
tributação efetivamente ar-
recadada pelo governo. Até 
mesmo importantes pensa-
dores socialistas perceberam 
que a economia totalmente 
estatizada, sem direito de pro-
priedade e sem mercado livre, 
não funciona. Sem a liberdade 
de trocas não há formação de 
preços, sem preço não há cál-
culo econômico, e sem cálculo 
não há sistema produtivo.

Antonio Gramsci, ideólogo 
da esquerda, dizia que os co-
munistas deviam abandonar a 
ideia de destruir o capitalismo, 
a economia deveria ser deixada 
a cargo do setor privado, e 
o governo tomaria parte da 
riqueza produzida pela via 
da tributação. Ele sabia que 
um governo que tome 40% da 
renda nacional pode controlar 
a sociedade, controlando a 
educação, a cultura, a saúde, 
a segurança, a justiça e os 
costumes.

Mas a história mostra que, 
mesmo com cargas tributárias 
elevadas, os governos não 
foram efi cientes na redução 
da desigualdade. Pelo con-
trário: o Estado em muitos 
casos tornou-se concentrador 
de renda, conforma provam 
estudos feitos pelas próprias 
instituições governamentais. 

O Ipea, órgão do governo 
federal brasileiro, já publicou 
estudos mostrando isso. Os 
que pregam mais governo, mais 
estatização e mais controles 
sobre a economia e a socieda-
de, com redução da liberdade 
em nome da distribuição de 
renda, não percebem que estão 
receitando doses maiores do 
veneno causador do mal que 
pretender combater.

(*) - Economista e reitor da
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

A proposta de reforma da 
Previdência não fere a Cons-
tituição, disse o presidente 
da CCJ da Câmara, deputado 
Felipe Francischini (PSL-
-PR). Depois de reunião com 
o secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, ele reiterou que não 
há indicações de mudanças na 
reforma na CCJ e que traba-
lhará para aprovar a proposta 
na comissão sem alterações. 
“Todos os técnicos com quem 
venho conversando, tanto da 
Câmara como do governo, 
não veem nenhuma afronta a 
cláusulas pétreas da Consti-
tuição”, disse Franchischini. 

O presidente da CCJ ex-
plicou que cabe à comissão 
apenas analisar a admissibili-
dade da proposta, sem entrar 
no mérito do texto. Segundo 
ele, apenas em casos de des-
respeito a cláusulas pétreas da 
Constituição, pontos da pro-
posta podem ser retirados por 
meio de emendas supressivas. 
Francischini disse desconhe-
cer a proposta de partidos do 
centrão de pedir a retirada das 
mudanças nas regras do Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC), da aposentadoria rural 
e a desconstitucionalização. 

Presidente da CCJ da Câmara, deputado

Felipe Francischini (PSL-PR).

Segundo ele, está aberto 
ao diálogo. Afi rmou tam-
bém que, no segundo 

semestre, pretende visitar 
países árabes. Os locais estão 
sendo defi nidos. Reiterou que 
a proposta da reforma da Previ-
dência é um projeto para o país 
e, não de governo. “O que eu 
apresentei para o Parlamento 
com a reforma da Previdência 
não é um projeto meu, é do 
Brasil” argumentou.

O presidente disse compre-
ender as manifestações dos 
parlamentares sobre eventuais 
alterações na proposta da re-
forma, relacionadas ao Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC) e à aposentadoria rural. 
De acordo com ele, a preocu-
pação com os trabalhadores 
no campo é com as fraudes. 
“[Vamos buscar] uma forma de 
cadastrar os benefícios. Dizem 
que uma parte considerável é 

Bolsonaro e Netanyahu visitam exposição de produtos de 

empresas de inovação, em Jerusalém.

O senador Alvaro Dias (Pode-
-PR) apelou por celeridade 
para votação do projeto de sua 
autoria, na CCJ. O objetivo do 
projeto é acabar com os privilé-
gios dos ex-presidentes da Re-
pública, condenados por crimes 
de responsabilidade ou crime 
comum. O senador alertou que 
as despesas com assessores e 
locomoção, por exemplo, pagos 
com recursos públicos, geram 
grandes prejuízos para o país. 
Para sustentar sua opinião, 
Alvaro apresentou ao Plenário 
planilha publicada pelo jornal 
O Estado de São Paulo, que 
detalha os gastos

Citando o jornal, ele revelou 
que Dilma Rousseff, ex-presi-
dente que sofreu impeachment, 
foi candidata ao Senado por 
Minas Gerais em 2018 e utilizou 
dinheiro público na campanha 
eleitoral. Ainda segundo a 
matéria do jornal paulista, a ex-
-presidente gastou R$ 632,2 mil 
no ano passado com itens como 
viagens, diárias, passagens de 
assessores e combustível.

“São recursos públicos que 
pagam essas despesas. Nós 
temos que conter esse des-
calabro de gastos, aprovando 
esse projeto. Fica desconfor-
tável conviver nesse ambiente 

Senador Alvaro Dias (Pode-PR).

A CCJ do Senado analisa na 
reunião de hoje (3) uma pro-
posta que disciplina as relações 
dos pacientes com profi ssionais 
e serviços de saúde. Entre 
outros pontos, o projeto altera 
o Código Penal para deixar de 
punir como crime a omissão de 
tratamento, ou procedimento 
de saúde, a um paciente que 
recuse expressamente a oferta 
desses cuidados para prolongar 
sua vida.

Embora a eutanásia (prática 
pela qual se busca abreviar a 
vida de um doente incurável) 
seja considerada crime no 
Brasil, com penas que podem 
chegar a 20 anos de prisão, essa 
possibilidade de descrimina-
lizar a falta de um suporte de 
vida está prevista no projeto, 
de autoria do ex-senador Pe-
dro Chaves. Caso o paciente 
não consiga manifestar sua 
vontade, esse direito de recusa 
poderá ser exercido por seu 
representante legal.

Auxílio-creche 
para famílias de 
baixa renda é 
aprovado

Famílias de baixa renda que 
não conseguirem matricular 
suas crianças em creches, 
ou pré-escolas públicas ou 
conveniadas, poderão receber 
um auxílio financeiro para 
inscrevê-las em instituições 
privadas. A previsão está no 
projeto do senador José Serra 
(PSDB-SP), aprovado ontem 
(2) pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). O texto 
segue para o Plenário em urgên-
cia, conforme acordo de líderes.

Os prefeitos fi cam autorizados 
a criar o programa, desde que 
existam recursos disponíveis, 
para garantir a matrícula de 
crianças de até cinco anos em 
um estabelecimento de edu-
cação infantil. O auxílio será 
distribuído aos benefi ciários do 
Bolsa Família que tenham crian-
ças na faixa etária determinada 
e que não estejam matriculadas 
em unidades de ensino da rede 
pública ou conveniada. 

Para a manutenção do auxílio, 
os responsáveis deverão com-
provar mensalmente o pagamen-
to da creche privada, por meio de 
recibos. A ajuda será concedida 
a no máximo três crianças por 
família, com ressalvas para os 
casos em que há gêmeos. O valor 
do auxílio será determinado pelo 
prefeito, não pode consumir re-
cursos já destinados à educação 
básica pública e será reajustado 
anualmente pelo do IPCA (Ag.
Senado).

Kajuru destaca pontos 
positivos na reforma 
da Previdência

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) destacou ontem 
(2) alguns pontos que consi-
dera positivos na propostade 
reforma da Previdência. En-
tre eles, mencionou o fi m da 
aposentadoria especial para 
parlamentares, a restrição ao 
refi nanciamento de dívidas com 
a Previdência e o combate à 
sonegação. 

O parlamentar também disse 
concordar com a proposta de 
aumentar a idade mínima para 
aposentadoria dos trabalhado-
res urbanos, para 62 anos para 
mulheres e para 65 anos para 
homens. Ele lembrou que em 
países desenvolvidos essa idade 
é de 66 anos.

Entre os pontos negativos da 
proposta de reforma da Previ-
dência do governo Bolsonaro, 
Kajuru aponta a exigência de, 
no mínimo, 20 anos de contri-
buição para os trabalhadores 
rurais, e idade de 60 anos para 
homens e mulheres do campo 
se aposentarem.

O senador disse discordar 
também da iniciativa do gover-
no de encaminhar ao Congresso 
Nacional a proposta de mudan-
ças na Previdência dos militares 
juntamente com um projeto 
que reestrutura as carreiras e 
aumenta os seus salários. Para 
ele, uma decisão contraditória 
(Ag.Senado).
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Bolsonaro diz que irá ao Oriente 
Médio no segundo semestre

Encerrando a viagem a Israel, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai reservar “meio dia da agenda no 
Brasil” para receber parlamentares e conversar

interessam as críticas. Tem de 
falar a verdade”. Em seguida, 
Bolsonaro detalhou. “Como 
é feita hoje em dia a taxa? 
Leva-se em conta quem está 
procurando emprego. Quem 
não procura emprego, não está 
desempregado”, disse. 

“Então, quando há uma pe-
quena melhora, essas pessoas 
que não estavam procurando 
emprego, procuram, e, quando 
procuram e não acham, au-
menta a taxa de desemprego. 
É uma coisa que não mede a 
realidade. Parecem índices 
que são feitos para enganar a 
população”.

Para o presidente, o ideal é 
adotar uma metodologia “to-
cante à taxa de desemprego”. 
“É você ver dados bancários, 
dados junto à Secretaria de 
Trabalho, quantos empregos 
geramos a mais ou a menos no 
mês”, disse (ABr).

fraude. Nós queremos atender 
aquele que quer se aposentar 
como produtor rural. Queremos 
combater a fraude”.

Com relação ao desemprego, 
o presidente disse que a me-
todologia utilizada pelo IBGE 

não refl ete a realidade. “Com 
todo respeito ao IBGE, essa 
metodologia, em que pese ser 
aplicada em outros países, não 
é a mais correta.”, afi rmou. 
“Tenho dito aqui, fui muito 
criticado, volto a repetir, não 

Reforma da Previdência ‘não 
desrespeita’ Constituição

O parlamentar, no entanto, 
admitiu existir a possibilidade de 
que um acordo de líderes resulte 
em pedidos de emendas supres-
sivas a serem votados pela CCJ. 
“Vamos conversar com as lide-
ranças para ver se algum partido 
vai querer supressão de texto”, 
disse o deputado. Segundo o 
deputado, o fórum apropriado 
para alterar a reforma da Pre-
vidência é a comissão especial 
da Câmara que discutirá a PEC 
ponto por ponto. 

Apesar de considerar que a 

reforma não fere a Constitui-
ção, Francischini disse que, 
do ponto de vista técnico, as 
alterações no BPC poderiam 
ser retiradas da reforma ainda 
na CCJ, porque a proposta do 
governo prevê a redução do 
benefício para R$ 400, abaixo 
do salário mínimo de R$ 998, 
para pessoas de 60 a 70 anos. 
No caso da aposentadoria 
rural e da desconstitucio-
nalização, o presidente da 
comissão disse que a exclusão 
é improvável (ABr).

É preciso ‘cortar privilégios’ de 
ex-presidentes condenados

da política aceitando essas 
injustiças. Privilégios devem 
ser combatidos. Há privilégios 
que são insustentáveis e per-
duram, sobrevivem ao tempo. 
Nós não podemos mais fi car 
calados diante deles, sob pena 
de também sermos julgados 
impiedosamente pela popula-
ção”, disse.

O parlamentar também fez 
um apelo ao Ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, para 
que considere a dívida pública 
brasileira, que consome 7% do 
PIB, como calcanhar de Aquiles 
da sua gestão. Ele alertou que 

é preciso buscar alternativas 
para uma administração mais 
comprometida com a redução 
da dívida pública. 

“E, quando nós buscamos as 
estatísticas dos países endivi-
dados, nós vamos verifi car que 
a dívida do Brasil é crescente 
enquanto as dos outros países é 
decrescente. E nós vamos veri-
fi car ainda que a dívida pública 
brasileira está muito acima da 
dívida do setor público de paí-
ses emergentes como o nosso. 
Entre os países emergentes, o 
Brasil é o mais endividado de 
todos” (Ag.Senado).

Direito de recusar 
procedimentos

de suporte à vida
A eutanásia não é citada 

textualmente no Código Pe-
nal, mas é interpretada com 
base nos artigos 121 e 122 
do texto. O primeiro trata de 
homicídio simples; o segun-
do aborda o induzimento ao 
suicídio. O relator, senador 
Lasier Martins (Pode-RS), 
recomenda a aprovação do 
projeto e considera a alteração 
no Código Penal como impor-
tante para livrar o profi ssional 
de saúde de punições em caso 
de recusa do paciente à oferta 
de assistência.

No seu ponto de vista, “o 
respeito à manifestação do 
paciente consagra o princípio 
da autonomia da vontade, in-
clusive nessa delicada fase da 
vida, consagrando a liberdade 
individual e aperfeiçoando 
nosso modelo de assistência 
à saúde”. O projeto receberá 
decisão fi nal da CCJ e, caso 
aprovado, seguirá para a Câ-
mara (Ag.Senado).


