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O poder invisível
Levar 39 kg de cocaína 

na bagagem para o 

Exterior e, mais, dentro 

de um avião da frota 

presidencial, é coisa 

para deixar perplexo 

qualquer cidadão

O sargento da Aero-
náutica, Manoel Silva 
Rodrigues, flagrado 

em Sevilha, na Espanha, onde 
aguardava a comitiva do pre-
sidente Bolsonaro de volta da 
reunião do G-20, em Osaka, 
no Japão, pode desvendar o 
mistério: como a droga usa 
“mulas” das Forças Armadas 
para sair do país? - O lamaçal 
está em todas as partes, até 
nos santuários considerados 
sagrados e invioláveis, como 
deveriam ser o Judiciário e as 
Forças Armadas. 

Norberto Bobbio, o fi lósofo 
italiano, em seu clássico O 
Futuro da Democracia, aponta 
a eliminação do poder invisível 
como uma das promessas não 
cumpridas pela democracia. 
Esse poder consiste em ações 
criminosas de grupos que agem 
nas entranhas da administra-
ção pública, dando formato a 
um duplo sistema de poder, 
chegando, em certos mo-
mentos, a “peitar” a estrutura 
formal de mando. 

Exemplo desse fenômeno 
é o crime perpetrado dentro 
do sistema de segurança do 
próprio presidente da Repúbli-
ca. Imagine-se o que poderia 
ocorrer se na equipe houvesse 
um terrorista, alguém capaz de 
realizar um atentado mortal. O 
fato é que há uma máfi a agindo 
nas sombras da administração, 
não mapeada pelos órgãos de 
controle e segurança, como o 
Gabinete de Segurança Insti-
tucional.

Pensemos. Um dos princí-
pios basilares da democracia 
é o jogo aberto das ideias, o 
debate, a publicidade dos atos 
governamentais, a liberdade 
de expressão, instrumentos 
do poder estatuído. Já nos 
regimes ditatoriais, o Estado 
pode agasalhar  ilícitos e que 
ferem os direitos dos cidadãos. 
As democracias modernas con-
servam mazelas do autoritaris-
mo, entre as quais a capacidade 
de confundir o interesse geral 
com o interesse individual ou 
de grupos, a preservação de 
oligarquias e a expansão de 
redes invisíveis de poder.

É assim que no seio das 
democracias vicejam novas 
formas de ilegalidade, teias 
aéticas nas relações políticas, 
clientelismo, voto fi siológico, 
manutenção de feudos, etc. 
Nessa esteira, as massas pas-
sam a desacreditar na política e 

em seus atores. A apatia se ins-
tala. As taxas de credibilidade 
nos governantes decrescem, 
como se observa hoje por aqui, 
os valores éticos se estiolam, 
os fundamentos morais da 
sociedade se abalam. O resul-
tado de tudo isso é o atraso 
no processo de modernização 
política e social.

As reformas que se preten-
dem promover – a partir dessa 
complicada e polêmica refor-
ma tributária – não ensejariam, 
sob essa ótica, a eliminação das 
deformações da democracia, 
senão um lento avanço no ca-
minho do aperfeiçoamento de-
mocrático. Portanto, sejamos 
realistas: teremos de conviver, 
por muito tempo ainda com o 
poder invisível e suas nefastas 
consequências.  

Apurar se políticos, empre-
sários e organizações têm ou 
não dinheiro no Exterior, se 
fi zeram parte de esquemas 
de corrupção, se arrombaram 
os cofres da Petrobras e do 
BNDES, investigar quem 
passa informações sigilosas 
para a Intercept Brasil, ou, 
ainda, verificar as ligações 
entre procuradores e juízes, 
são questões que não matam 
o vírus da corrupção.

Funcionarão como agulha 
lancetando um tumor, mas 
este pode aparecer, a qualquer 
momento, em outra parte do 
corpo, caso não seja atacada 
a origem da doença. E qual 
é a causa? Há muitas, mas o 
estágio civilizatório de um 
povo é, em última análise, o 
fator determinante a balizar 
a trajetória de um país. Povos 
dóceis, indiferentes, ignoran-
tes, passivos parecem ser da 
preferência dos governantes, 
enquanto a democracia ne-
cessita de cidadãos ativos, 
conscientes, participativos.

A cidadania ativa é fruto da 
educação. Não adianta fazer 
reforma política - mudar sis-
tema de voto, exigir fi delidade 
partidária, - se os súditos, na 
simbologia de Bobbio, se asse-
melham a um bando de ovelhas 
pastando capim.  A promessa 
da democracia - de educar os 
cidadãos - é, por isso mesmo, 
compromisso prioritário para 
que o Brasil possa sair do 
estágio pré-civilizatório que 
se encontra em matéria de 
cidadania política.

Quando todos os brasileiros 
estiverem repartindo o mes-
mo prato cultural, inseridos 
no banquete da consciência 
cidadã, nossas doenças cultu-
rais poderão ser curadas com 
simples vitaminas.

(*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político e de 

comunicação Twitter@gaudtorquato.
Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) informou que 
esteve reunido com represen-
tantes do Ministério da Eco-
nomia ontem (10), quando o 
governo decidiu suspender 
até fi m do mês de agosto 
a Portaria que estabelece 
novas regras para a redução 
da alíquota do Imposto de 
Importação sobre bens de 
capital e bens de informática 
e telecomunicações.

O assunto foi debatido na 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE), quando os 
parlamentares ouviram duras 
críticas de indústrias dos dois 
setores envolvidos. Segundo 
eles, a norma pode prejudicar 
a produção nacional e afetar 
milhares de empregos. O se-
nador José Serra (PSDB-SP) 
decidiu apresentar um proje-
to para derrubar a portaria. 
Apresentada ontem mesmo, a 
proposta foi subscrita por Jean 
Paul Prates (PT-RN), Major 
Olimpio (PSL-SP), Rogério 
Carvalho (PT-SE), Esperidião 
Amin (PP-SC), Omar Aziz 
(PSD-AM) e Eduardo Braga.

“Estive no Ministério da 
Economia com outros sena-

Eduardo Braga, que esteve no Ministério da Economia, 

anunciou a suspensão da portaria.

Mesmo com a ponderação 
de vários senadores sobre 
uma possível prejudicialidade, 
já que o assunto foi discutido 
e inserido na proposta das 
medidas contra a corrupção, 
aprovada no mês passado, a 
CCJ do Senado aprovou, ontem 
(10), a criminalização do caixa 
dois eleitoral. Por ser termina-
tivo, o projeto seguirá para a 
Câmara,se não houver recurso 
para análise pelo Plenário.

O projeto foi apresentado 
pela senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) e outros sena-
dores como parte do chamado 
pacote anticrime, reproduzindo 
o teor das propostas enviadas 
à Câmara pelo ministro da 
Justiça, Sergio Moro. Apesar da 
questão sobre prejudicialidade, 
levantada pelo senador Rogério 
Carvalho (PT-SE), a autora 
do projeto, o relator, senador 
Marcio Bittar (MDB-AC), e 
a presidente da CCJ, Simone 
Tebet (MDB-MS), avaliaram ser 
prudente aprovar o texto repe-
titivo para não haver o risco de 
o assunto, inserido por emenda 
do Senado, ser eliminado pelos 
deputados.

O projeto foi apresentado como parte do chamado pacote 

anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro.

Pe
dr

o 
Fr

an
ça

/A
g.

Se
na

do
Pe

dr
o 

Fr
an

ça
/A

g.
Se

na
do

Projeto extingue 
débitos tributários 
de empresas

A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado aprovou, ontem 
(10), o projeto da Câmara que 
anistia débitos tributários pelo 
descumprimento da entrega 
da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Informações à 
Previdência Social (GFIP) pe-
las empresas. O voto favorável 
à medida foi elaborado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
relator da proposta.

O projeto seria examinado 
ainda pela Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE), à qual 
caberia a análise dos aspectos 
econômicos, financeiros e 
fi scais envolvidos na questão. 
No entanto, requerimento de 
urgência apresentado pela 
senadora Zenaide Maia (Pros-
-RN), levou a matéria direta-
mente para o Plenário.

“O objetivo é a anistia de débitos 
decorrentes do descumprimento 
de obrigação tributária acessória, 
relativa ao dever da empresa de 
prestar informações necessárias à 
fi scalização exercida pela Receita 
Federal  no tocante ao recolhi-
mento de contribuições sociais”, 
explicou Paim.

O autor do projeto, deputado 
Laércio Oliveira (PP-SE), afi r-
ma que a Receita autua empre-
sas pela não entrega das GFIPs 
no período de janeiro de 2009 
a dezembro de 2013. Como 
essa autuação gera multas, a 
preocupação é que essa ação 
inviabilize a sobrevivência das 
empresas caso a cobrança se 
estenda pelos cinco anos em 
que a obrigação de entrega 
do documento deixou de ser 
cumprida (Ag.Senado).

Senadores e técnicos do Poder Executivo 
defenderam ontem (10), mais investimentos no 
setor de ciência e tecnologia para incrementar 
a produção agrícola do país. Durante audiência 
pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, eles 
cobraram o fortalecimento da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O orça-
mento do órgão para 2019 é de R$ 3,6 bilhões. 
Desse total, apenas R$ 414 milhões (11,4%) 

vão para pesquisa, inovações e investimentos.
Para o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), a 

Embrapa não pode depender apenas de dotação 
orçamentária para o desenvolvimento de projetos. 
O órgão poderia ter autonomia para “alavancar 
seus próprios recursos” junto à iniciativa privada 
ou organismos internacionais. Izalci afi rmou, po-
rém, que o dinheiro oriundo do Orçamento Geral 
da União não pode ser contingenciado.

“Não basta ter recursos. Tem que ter regulari-
dade. Estamos tentando proibir o contingencia-
mento para esse tipo de coisa. Não tem sentido 
no meio do processo você cortar e parar uma 
pesquisa. Estamos trabalhando em um projeto de 
destinar 20% do Fundo Social [do pré-sal] para 
ciência e tecnologia. Não tem sentido estar com 
orçamento de 15 anos atrás nessa área”, afi rmou.

Para o secretário de Inovação e Desenvolvi-

mento Rural do Ministério da Agricultura, Fer-
nando Silveira Camargo, o Brasil chegou a uma 
“encruzilhada tecnológica”. Ele reconheceu o 
papel desempenhado tanto pela Embrapa quanto 
por institutos estaduais de pesquisa desde a 
década de 1970. Mas afi rmou que, para suprir a 
demanda internacional por alimentos, o país vai 
precisar “passar de uma agricultura analógica 
para uma agricultura digital” (Ag.Senado).

O colegiado elegeu o 
deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA) presidente e 

indicou o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB) o relator da 
proposta. 

De acordo com Rodrigo 
Maia, a decisão do governo de 
governar sem coalizão fortalece 
o Parlamento porque dá mais 
liberdade para que a Câmara 
possa votar suas pautas. “A 
reforma tributária é um desa-
fi o diferente: a previdenciária 
unifi ca a federação e divide a 
sociedade; já a tributária divide 
a federação e unifi ca a socieda-
de. Nosso desafi o é harmonizar 
essas divergências para que 
a gente consiga ter um texto 
que organize melhor o sistema 
tributário brasileiro”, destacou.

O texto em análise, proposto 

Rodrigo Maia afi rmou que o desafi o é harmonizar divergências 

para organizar melhor o sistema tributário brasileiro.

A CPI do BNDES ouviu na ter-
ça-feira (9) o publicitário João 
Santana e a jornalista Mônica 
Moura. O casal foi convocado 
para prestar esclarecimentos 
sobre empréstimos que o
BNDES fez a países sul-ame-
ricanos e africanos entre 2003 
e 2015. O marqueteiro disse 
que gostaria de colaborar, mas 
que não tinha qualquer tipo de 
informação sobre o banco.

Sobre as campanhas políti-
cas, João Santana admitiu que 
todos os candidatos usavam 
caixa dois, mas disse que, mes-
mo assim, se arrepende de ter 
aceitado o pagamento do seu 
trabalho vindo desse dinheiro. 
Os marqueteiros fi zeram as 
campanhas presidenciais dos 
ex-presidentes Lula e Dilma.

“Acho que mesmo sabendo 
que era uma prática que todos 
faziam, pela minha própria 
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Rodrigo Maia defende simplifi cação 
do sistema tributário brasileiro

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da instalação da comissão da reforma tributária 
na manhã de ontem (10), e defendeu um texto de consenso para organizar e simplifi car o sistema 
tributário brasileiro

ICMS, que é estadual, e o ISS, 
municipal. Todos eles incidem 
sobre o consumo. No lugar, é 
criado o IBS - Imposto sobre 
Operações com Bens e Servi-
ços, de competência de muni-
cípios, estados e União, além de 
um outro imposto, sobre bens 
e serviços específi cos, esse de 
competência apenas federal.

Os senadores também vão 
passar a analisar uma proposta 
de reforma tributária, baseada 
na proposta aprovada em co-
missão especial da Câmara, em 
dezembro, e que teve a relatoria 
do ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly. O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, informou 
que a proposta começará a ser 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça daquela 
Casa (Ag.Câmara).

pelo deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP) acaba com três 

tributos federais – IPI, PIS e 
Cofins. Extingue também o 

Governo suspende redução 
de imposto para importação

dores discutindo a questão, 
que trouxe muitas preocupa-
ções. Agora há pouco recebi 
um telefonema do governo, 
informando que os efeitos da 
norma estão suspensos até 30 
de agosto para a busca de um 
consenso”, informou Braga. A 
decisão foi comemorada por 
outros senadores que partici-
param da audiência pública. 
O assunto uniu governistas e 
oposicionistas. “O governo de-
monstrou bom senso ao ouvir os 
argumentos expostos”, afi rmou 
o senador Oriovisto Guimarães 

(Podemos-PR).
Editada em junho deste ano 

pelo Ministério da Economia, 
a Portaria 309 regulamenta a 
aplicação do regime ex-tari-
fário na redução do Imposto 
de Importação sobre bens de 
capital e de informática e tele-
comunicações. O ex-tarifário 
é um regime que consiste na 
redução temporária da alíquo-
ta de Imposto de Importação, 
visando à desoneração dos 
investimentos, quando não 
houver produção brasileira 
similar (Ag.Senado).

Aprovada a criminalização 
do caixa dois nas eleições

Pelo texto aprovado, torna-
-se crime “arrecadar, receber, 
manter, movimentar ou utilizar” 
dinheiro, bens ou serviços 
monetizáveis que não estejam 
registrados na contabilidade 
ofi cial de campanha. A pena 
prevista é de dois a cinco anos 
de prisão. A mesma punição 
vale para quem doar, contribuir 
ou fornecer os recursos para 
os candidatos e integrantes de 
partidos. Se o autor do delito for 
agente público, a pena pode ser 

aumentada de um a dois terços.
Ou seja, se o projeto virar lei, 

o uso de um avião na campanha, 
ainda que não haja dinheiro na 
operação, se não for declarado 
corretamente na prestação de 
contas, pode ser considerado 
caixa dois. Emenda apresen-
tada pelo relator criou um 
agravante à pena, em um a dois 
terços, caso os recursos, valo-
res, bens ou serviços usados em 
caixa dois eleitoral venham de 
ações criminosas (Ag.Senado).

João Santana e Mônica Moura 
admitem caixa dois

guntou de onde vinha o dinheiro 
que ela estava recebendo. Mou-
ra se limitou a confi rmar que 
todas as campanhas recebiam 
dinheiro via caixa dois.

O presidente da CPI, depu-
tado Vanderlei Macris (PSDB-
-SP), disse que os depoimentos 
foram importantes para apontar 
que dinheiro de empréstimos 
do BNDES foi repassado para 
empresas que fi nanciaram cam-
panhas políticas via caixa dois.

formação, por uma série de va-
lores que eu trazia e ainda tento 
realimentar e trazer da minha 
família e de todos, eu realmente 
me arrependo profundamente. 
Agora, não me arrependo de ter 
exercido a profi ssão de consultor, 
de marqueteiro”, disse Santana.

Mônica Moura também disse 
que não tem qualquer conhe-
cimento sobre as atividades do 
BNDES porque tratava direto 
com as empresas e nunca per-

O marqueteiro 

João Santana. em 

novo visual, disse 

estar arrependido 

de ter recebido 

dinheiro via

caixa dois.

Senadores e gestores defendem fortalecimento da Embrapa


