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Quem controla a agenda 
anticorrupção do país?

A Operação Lava-

Jato voltou a causar 

preocupação na pauta 

política do país nos 

últimos dias

Não pela nova possibili-
dade de prisão do ex-
-presidente Temer, mas 

pelo desgaste a olhos vistos do 
relacionamento entre o Minis-
tério da Justiça e a Câmara. Se 
de um lado, o governo, os ana-
listas e o mercado acenderam 
o sinal amarelo com relação às 
consequências que a crise de 
relacionamento político traria 
para a recém apresentada 
reforma da Previdência – prio-
ridade da pauta econômica -, 
de outro, muitos vislumbraram 
o enterro político do Projeto 
de Lei Anticrime do Ministro 
da Justiça.

Com o esvaziamento das 
prisões decretadas, a apa-
rente retomada do diálogo 
político indicou que aqueles 
dias não passaram de “chu-
vas de verão”, nas palavras 
do presidente da República, 
abrindo espaço não apenas 
para o avanço da reforma da 
previdência, mas também do 
Projeto Anticrime. 

Afora o fato de que a gran-
de maioria dos especialistas 
condenou o Projeto de Lei 
Anticrime na sua quase tota-
lidade, o que deve ser refl etido 
em emendas e alongamento 
dos debates nas Casas Legis-
lativas, para muitos o possível 
enterro da inicial do Ministro 
da Justiça poderia signifi car em 
uma grande derrota da agen-
da anticorrupção do governo 
Bolsonaro.

Muito já foi dito que o pro-
jeto do ministro Sérgio Moro 
tem maior foco na segurança 
pública no processo penal do 
que no enfrentamento da cor-
rupção e do mal feito contra o 
erário público. Não obstante, 
a confusão entre a cria e o 
seu criador, publicamente 
reconhecido como uma fi gura 
emblemática no combate à 
corrupção, acabou por causar 
a falsa impressão de que o in-
sucesso da iniciativa legislativa 
atrasaria o avanço da agenda 
anticorrupção do país.

A Câmara não é dependente 
do Poder Executivo para mo-
dernizar o Estado e aprimorar 
a legislação de combate à 
corrupção. Desde a legislatura 
passada, também sob a presi-
dência do deputado Rodrigo 
Maia, a Câmara constituiu a 
Comissão Especial de Moder-
nização da Lei de Licitações e 
a comissão de juristas, incum-
bida de elaborar propostas de 
aperfeiçoamento da Gestão 
Governamental e do Sistema 
de Controle da Administração 
Pública.

Em termos de legislação an-
ticorrupção é possível destacar 

a proposta que prevê como 
sanção passível de aplicação 
para as empresas que incorre-
rem em atos lesivos previstos 
na Lei Anticorrupção a venda 
compulsória do controle acio-
nário no prazo máximo de 
dois anos.

Quanto aos aspectos de 
prevenção à corrupção, na pro-
posta de reforma da legislação 
sobre licitações e contratos 
administrativos, são encon-
tradas propostas que tornam 
facultativa a exigência de que 
empresas que participem de 
grandes licitações tenham, 
obrigatoriamente, o programa 
de integridade de que trata a 
Lei Anticorrupção. 

No mesmo sentido, se pro-
põe estabelecer a obrigato-
riedade de aperfeiçoamento 
do programa de integridade e 
dos controles internos como 
sanção contratual, impondo 
mais dinamismo à gestão de 
riscos pelas empresas. Afo-
ra o aspecto repressivo das 
proposições legislativas, as 
comissões especiais da Câmara 
produziram farto material 
para buscar modernização 
do Estado e gerar mais efi ci-
ência governamental como a 
exigência de mais qualifi cação 
técnica e critérios de seleção 
mais apurados para candida-
tos a dirigentes de agências 
reguladoras e a proposição da 
prestação de serviços públicos 
pela via digital, em consonân-
cia com as tecnologias mais 
usuais.

Buscar mais segurança na 
atuação das agências regulado-
ras, difi cultando o apadrinha-
mento político como critério 
singular de indicação de diri-
gentes, e eliminar burocracias 
desnecessárias pelo uso de 
tecnologias incorporadas na 
vida do cidadão, são fórmu-
las reconhecidas de evitar a 
prática de corrupção e outros 
crimes contra o funcionamento 
do Estado.

Há que se relembrar que 
também tramitam na Câmara 
as Novas Medidas contra a 
Corrupção da Transparência 
Internacional, que consistem 
em 84 proposições que buscam 
aprimorar legislações de várias 
naturezas que impactam de 
forma direta ou indireta na 
evitação e na prática de atos 
criminosos contra o Estado. A 
constatação de que a Câmara 
possui um vasto repertório 
de proposições que podem 
ajudar o país a avançar dá 
tranquilidade para, em tempos 
de crise política, a população 
poder ter consciência de que 
as importantes agendas do país 
não precisam parar.

(*) - É advogado, especializado 
em Direito Penal, presidente da 

Comissão de Compliance do 
Conselho Federal da OAB e Membro 

do Conselho Deliberativo do Instituto 
de Compliance do Rio de Janeiro 

(ICRio).

Yuri Sahione (*)

A Corte Especial do STJ con-
denou o desembargador Carlos 
Rodrigues Feitosa, do Tribunal 
de Justiça do Ceará, a 13 anos, 
oito meses e dois dias de prisão, 
em regime fechado, pelo crime 
de corrupção passiva. Em outra 
ação penal, ele foi condenado 
à pena de três anos, dez me-
ses e 20 dias de reclusão pelo 
crime de concussão. Feitosa 
foi denunciado por corrupção, 
em razão da venda de decisões 
liminares durante plantões 
judiciais no Ceará. 

Como efeito das duas medi-
das, ele foi condenado à perda 
do cargo de desembargador. 
Feitosa estava aposentado 
compulsoriamente pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
desde setembro de 2018. De 
acordo com o MPF, entre 2012 
e 2013 o desembargador cea-
rense e seu fi lho, o advogado 
Fernando Feitosa, integravam 
esquema criminoso, com o 
objetivo de receber vantagem 
ilícita em troca da concessão 
de decisões de soltura em be-
nefícios de réus presos.

O comércio de decisões ju-
diciais nos plantões de fi m de 

Desembargador do Ceará, Carlos Rodrigues Feitosa.

O Conselho Europeu aceitará 
o adiamento do Brexit pedido 
pela primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, de acordo 
com um rascunho da declaração 
fi nal da reunião extraordinária 
convocada para hoje (10), em 
Bruxelas. O documento diz que 
a separação acontecerá “no 
primeiro dia do mês seguinte” 
à ratifi cação do acordo. O texto, 
no entanto, ainda não tem uma 
data limite, a qual será discutida 
pelos líderes europeus.

A Câmara dos Comuns do 
Reino Unido aprovou ontem 
(9), por um placar de 420 a 
110, uma moção do governo 
May para adiar o “divórcio” de 
12 de abril para 30 de junho, 
mas a União Europeia precisa 
concordar com a mudança de 
data. No rascunho da conclu-
são, o Conselho Europeu, que 
reúne os líderes de todos os 
países do bloco, diz que, se o 
acordo não for ratifi cado até 
22 de maio, o Reino Unido terá 
de participar das eleições para 
o Parlamento da UE, entre 23 
e 26 do mesmo mês.

“Se o Reino Unido não cum-
prir sua obrigação”, diz o texto, 
o divórcio “acontecerá em 1º 
de junho de 2019”. Em busca 
de evitar um rompimento sem 
acordo, que poderia se revelar 
traumático, May se reuniu com 
a chanceler da Alemanha, An-
gela Merkel, e com o presidente 
da França, Emmanuel Macron. 
O prazo inicial do Brexit era 29 
de março de 2019, mas a data 
foi adiada para 12 de abril. 

O acordo entre Londres e 
Bruxelas já foi rejeitado três 
vezes pelo Parlamento britâ-
nico, que também rechaçou 
todas as alternativas propostas 
tanto pelo governo quanto 
pela oposição. Sem conseguir 
unifi car o Partido Conserva-
dor, May negocia agora com a 
oposição trabalhista para tentar 
encontrar uma solução, mas as 
tratativas ainda não avançaram. 
A premier já prometeu até re-
nunciar em troca da aprovação 
do acordo e sobreviveu a dois 
votos de desconfiança, um 
dentro de seu próprio partido 
e outro no Parlamento (ANSA).

Representantes dos dois 
partidos estiveram com o 
presidente, que retomou 

o diálogo com dirigentes de 
partidos políticos em busca de 
apoio para a aprovação de medi-
das do governo, especialmente 
a reforma da Previdência.

De acordo com o presidente 
do Solidariedade, deputado 
Paulinho da Força (SP), mu-
danças na aposentadoria rural e 
no Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC) pago a idosos de 
baixa renda devem ser retiradas 
do texto. O partido também de-
fende uma Previdência melhor 
para os professores e é contra a 
retirada do FGTS dos aposenta-
dos que continuam trabalhando 
e a redução do abono salarial 
para aos trabalhadores que 
ganham menos.

Paulinho da Força disse 
que o Solidariedade continua 
independente, e que não vai 
fechar questão sobre a reforma 
da Previdência. “Queremos 
discutir as ideias, a reforma 
da Previdência está ruim e 

Bolsonaro recebe o deputado Paulinho da Força, presidente Nacional do Solidariedade.

A rediscussão do pacto 
federativo foi o compromis-
so assumido ontem (9) pelo 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, com os prefei-
tos que participam da 22ª  
Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios. Na abertura 
de evento, organizado pela 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), Alco-
lumbre disse que é preciso 
formatar um novo modelo que 
“verdadeiramente” represen-
te os anseios da democracia 
brasileira.

“Desde os tempos coloniais 
as organizações administrati-
vas do Brasil buscaram prio-
rizar as representações locais. 
Hoje, contudo, com a abusiva 
centralidade da União, temos 
testemunhado uma vergonho-
sa situação de mendicância em 
Brasília, com prefeitos tendo 
que implorar recursos para 
ministros e parlamentares. 
Isso não pode mais continuar”, 
disse, sob aplausos.

Nesse sentido, ele lembrou 
a aprovação, no Senado, a 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

MP viabiliza 
empréstimos do FGTS 
para Santas Casas

A comissão mista que analisa a 
MP aprovou, ontem (9), o relatório 
da senadora Daniella Ribeiro (PP-
-PB). A MP regulamenta pontos 
pendentes relativos às operações 
de fi nanciamento para entidades 
hospitalares fi lantrópicas e sem 
fi ns lucrativos, que participem de 
forma complementar do SUS. A 
matéria agora segue para a votação 
na Câmara e, se aprovada, será 
enviada para o Senado.

A nova medida provisória é um 
desdobramento da que criou uma 
linha de crédito com recursos do 
FGTS para socorrer as santas casas 
e os hospitais fi lantrópicos. Antes, 
o FGTS só podia ser aplicado em 
habitação, saneamento básico e 
infraestrutura urbana. A MP já 
foi transformada em lei, mas na 
prática, os empréstimos ainda não 
estavam sendo feitos por pendên-
cias na regulamentação. 

De acordo com o governo, como 
o objetivo dos empréstimos é emer-
gencial e momentâneo, a MP deter-
minou um prazo para que possam ser 
feitos: até o fi nal de 2022. “Fizemos o 
trabalho buscando a melhor solução 
diante das difi culdades que hospitais 
fi lantrópicos enfrentam. Fica aqui 
o nosso desejo de buscar outras 
alternativas, já que o relatório aponta 
o que foi possível oferecer neste 
momento”, declarou a senadora 
Daniella Ribeiro (Ag.Senado).
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Frente parlamentar 
apoia ensino militar 
no Brasil

Foi lançada ontem (9), na Câma-
ra, a Frente Parlamentar de Apoio 
ao Ensino Militar no Brasil. Com-
posta por mais de 200 deputados e 
coordenada pelo líder do governo 
na Casa, deputado Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), a frente foi anunciada 
durante o 1º Simpósio Brasileiro de 
Escolas Cívico-Militares. O evento 
discutiu este tipo de ensino que vem 
crescendo no Brasil e está previsto 
no Decreto 9.465/19, assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

As escolas cívico-militares são 
escolas públicas administradas por 
alguma instituição militar (Forças 
Armadas, Bombeiros ou Polícia Mi-
litar), mas com gestão pedagógica 
da Secretaria de Educação do esta-
do ou do município. A ideia é que 
instituições localizadas em locais 
violentos adotem, voluntariamen-
te, padrões de ensino empregados 
nos colégios militares para os ensi-
nos fundamental e médio.

Em todo o País, existem cerca de 
120 escolas cívico-militares, sendo 
60 em Goiás. O método tem sido 
adotado como forma de combater 
a violência nas cidades brasileiras, 
garantindo a segurança de alunos e 
professores e prevenindo o tráfi co de 
drogas nas escolas ou em suas proxi-
midades. Os militares que vão para 
as escolas são em geral profi ssionais 
reformados que são reconvocados. 
“Além da segurança, do civismo, 
do patriotismo, da hierarquia, da 
disciplina, os militares estão dentro 
das escolas para dar suporte ao 
professor”, explicou o idealizador do 
simpósio, Tenente Davi, do Exército.

Apoiador do evento na Câmara, 
o deputado General Peternelli 
(PSL-SP) reforçou que a parte pe-
dagógica da escola segue seu ritmo 
normal. “Há o emprego da polícia 
nos aspectos administrativos de 
manter a escola limpa e organizada 
e também nos aspectos disciplina-
res”, afi rmou (Ag.Câmara).

Presidente retomou as conversas 
com dirigentes partidários

O PR e o Solidariedade anunciaram ontem (9) ao presidente Jair Bolsonaro que apoiam a reforma da 
Previdência, mas querem mudanças na proposta

precisa ser melhorada”, disse. 
O presidente do PR, Alfredo 
Nascimento, disse que o partido 
também é favorável à reforma 
“com alguns ajustes”, como na 
aposentadoria dos professores 
e trabalhadores rurais e no BPC. 

Nascimento disse que, assim 
como o Solidariedade, o PR 
é um partido independente 

e não vai fechar questão em 
torno da reforma apresentada 
pelo governo. “Não queremos 
participar do governo, mas va-
mos tirar do partido a votação 
da maioria para ajudar o país”, 
disse.

O deputado Augusto Cou-
tinho (PE), líder do Solida-
riedade na Câmara, disse que 

chamou a atenção do presi-
dente sobre a necessidade de 
melhorar a comunicação com 
a sociedade da importância 
da reforma da Previdência 
para o país. O presidente Jair 
Bolsonaro ainda se reúne esta 
semana com representantes do 
PSL, Novo, Avante e Podemos 
(ABr).

Alcolumbre quer redução da 
dependência de municípios da União

partir de um acordo construído 
com lideres de partidos, da cha-
mada proposta do Orçamento 
Impositivo, que torna obriga-
tória a execução de emendas 
de parlamentares aprovadas 
na Lei Orçamentária. “Embora 
alguns possam argumentar que 
a retirada de autonomia do go-
verno federal sobre parte do seu 
Orçamento possa comprometer 
determinados investimentos, 
creio, por outro lado, que isso 

representará importante 
passo na descentralização dos 
recursos para os municípios”, 
defendeu.

Davi Alcolumbre avaliou 
ainda que a relevância dessa 
matéria é ainda maior quando 
consideradas as cidades meno-
res, fora dos grandes centros 
econômicos do país, para as 
quais as emendas parlamenta-
res representam um vultuoso 
fl uxo fi nanceiro (ABr).

STJ condena desembargador à perda 
do cargo e prisão

semana era discutido por meio 
de aplicativos como o What-
sApp, com a intermediação do 
fi lho do desembargador. Ainda 
de acordo com a denúncia, 
os valores pelas decisões de 
concessão de liberdade nos 
plantões chegavam a R$ 150 
mil. Entre os benefi ciados pela 
concessão de habeas corpus, 
estariam presos envolvidos 
em crimes como homicídios e 
tráfi co de drogas.

A defesa dos réus argumen-
tou que a troca de mensagens 
sobre a venda de decisões e as 

comemorações pelas solturas 
era uma espécie de brincadeira 
entre amigos e de mera simu-
lação de atos de corrupção. O 
relator da ação penal, o minis-
tro do STJ Herman Benjamin, 
destacou que as provas colhi-
das nos autos mostram que a 
negociação feita por meio de 
grupos de mensagens era real. 
Para ele, o desembargador “fez 
do plantão judicial do Tribunal 
de Justiça do Ceará autêntica 
casa de comércio”, estabele-
cendo um verdadeiro leilão das 
decisões (ABr).

Conselho Europeu 
aceitará

adiamento do Brexit


