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Julho cheio de tensões

Há muita eletricidade 

no ar. Os curtos circuitos 

aumentam porque as 

redes de distribuição de 

energia falham por falta 

de manutenção. Julho 

tem sido um mês de 

sístoles

Convém explicar. Sísto-
le e diástole são dois 
estágios do ciclo cardí-

aco nas pessoas. Por sístole, 
entende-se a fase de contração 
do coração, em que o sangue é 
bombeado para os vasos san-
guíneos, já a diástole é a fase 
de relaxamento, fazendo com 
que o sangue entre no coração. 
O general Golbery do Couto e 
Silva, no ano de 1980, usou os 
dois conceitos para tratar do 
país sob a visão da política. 

Pregava que os militares, 
após o ciclo da contração, 
se retirariam da política de 
forma organizada e tutelando 
a transição democrática. Viria 
a diástole. Pois bem, o Brasil 
atravessa julho sob muita 
sístole, ao contrário do tempo 
de descontração, relaxamen-
to, situação esperada para o 
sétimo mês do ano. As tensões 
envolvem os três Poderes, ór-
gãos como Ministério Público, 
Receita Federal, Coaf, OAB, 
entre outros.

Os campos de tensão co-
meçam entre o Executivo e a 
esfera política na reforma da 
Previdência. Têm como pano 
de fundo um “certo desprezo” 
do presidente a respeito do 
presidencialismo de coalizão, 
o que implica não aceitar o 
confessionário onde parla-
mentares contam agruras e 
indicam fi gurantes aos cargos 
da estrutura. (Bolsonaro nesse 
aspecto se parece com a ex-
-presidente Dilma). E mais, 
Bolsonaro despreza o esforço 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, ao mobilizar os 
participantes a votar assuntos 
de interesse do Executivo. 

Maia acaba respondendo 
com veemência as estocadas, 
tomando a si a responsabilida-
de de criar uma agenda própria 
para o Legislativo. A equipe 
econômica reclama da desidra-
tação do projeto pela Câmara, 
esquecendo que o próprio 
presidente da República tra-
balhou por essa desidratação 
ao defender privilégios para o 
pessoal da segurança pública.   

As expressões presidenciais 
funcionam como fi os desen-
capados de curtos-circuitos. 
“Falar que se passa fome no 
Brasil é uma grande mentira”. 
Ou: “A economia vai às mil 
maravilhas”. Dados contrários 
desmentem o presidente.  A 
indicação do fi lho Eduardo 
para chefi ar a mais importante 
embaixada do Brasil no Exte-
rior recebe questionamentos. 
Se passar no Senado, será por 

via da articulação da “velha 
política”, que ele execra.

A pauta do Executivo é acei-
ta pela base de simpatizantes 
do governo, mas cada vez mais 
recebe sinais contrários da 
sociedade, como a questão do 
porte e posse de armas. Alguns 
projetos do Executivo são con-
siderados inconstitucionais. 
Na frente externa, países repe-
lem a política ambientalista do 
governo. Países desenvolvidos 
reclamam do desmatamento, 
do pouco cuidado do país com 
questões ambientais. 

Alemanha e Noruega ame-
açam parar de fi nanciar um 
fundo em favor da preserva-
ção da Amazônia. Bolsonaro 
responde que nenhum país do 
mundo cuida tão bem de seu 
meio ambiente como o Brasil. 
Há tensão entre o STF e o 
Ministério Público por causa 
de decisão do ministro Dias 
Toffoli de condicionar todas 
as investigações à autorização 
judicial. 

Essas investigações partem 
de informações principal-
mente do Coaf e da Receita, 
que apuram movimentações 
suspeitas. Para o MP, pode 
ser um golpe de morte contra 
a Lava Jato.

Há tensão entre o Executivo, 
o Legislativo e o MP por causa 
da Lava Jato. Políticos querem 
minar a operação, o MP defen-
de sua plena continuidade e o 
Executivo tenta manter acesa 
a chama com apoio ao minis-
tro Sérgio Moro. Na frente da 
reforma tributária, as tensões 
começam a aparecer em torno 
dos projetos em pauta: um 
do ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly, outro do relator e de-
putado Baleia Rossi, o terceiro 
de Marcos Cintra, chefe da 
Receita, defendido por Paulo 
Guedes e mais um patrocinado 
pelo movimento Brasil 200. 

A sociedade não quer ouvir 
falar na CPMF, mas dois proje-
tos lembram a malfadada con-
tribuição. Bolsonaro promete 
que ela não volta. Há tensão 
entre Executivo e conselhos 
federais profi ssionais. Como a 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil, Conselho de Medicina, de 
Arquitetura, dos Engenheiros, 
etc. Projeto do governo quer 
acabar com a obrigatoriedade 
de inscrição dos profi ssionais 
em conselhos de classe.

Há confl ito até na estratégia 
para animação da economia, 
como é o caso da liberação 
do FGTS para trabalhadores 
ativos e inativos. Não houve 
consulta nem à Caixa nem à 
construção civil, que faz uso 
dos recursos do Fundo para 
a moradia.

E assim, sob sístoles, o corpo 
nacional vive seu mês de julho.

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

político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O ministério disse que as 
novas regras causaram 
“insatisfação em parcela 

signifi cativa dos agentes de 
transporte”, e que “diferenças 
conceituais” quanto ao valor do 
frete e do piso mínimo devem 
ser discutidas novamente com 
a categoria.

No ofício encaminhado à 
ANTT, o ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas diz que “o 
diálogo segue sendo o principal 
mecanismo com o qual vamos 
buscar o consenso no setor de 
transportes de cargas. Por isso 
a importância em dar conti-
nuidade às reuniões”. Diante 
da situação, está prevista uma 
nova rodada de reuniões com 
representantes do setor e do 
governo na próxima quarta-
-feira (24).

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, quer 

negociar valor do frete mínimo com caminhoneiros.

O fi m da prisão especial para 
quem tem diploma de ensino 
superior é o objetivo de projeto 
que está sendo analisado na 
CCJ do Senado e que terá de-
cisão terminativa na comissão, 
ou seja, caso seja aprovado, o 
texto pode seguir diretamente 
para a Câmara. Atualmente, a 
lei prevê a prisão especial, em 
local separado dos presos co-
muns, em caso de prisão antes 
da condenação defi nitiva. 

Essa regra vale para pessoas 
com curso superior e também 
para governadores, prefeitos, 
parlamentares, ofi ciais milita-
res e magistrados, entre outros. 
Além de acabar com a prisão 
especial para os formados em 
faculdade, o texto também re-
tira o benefício para cidadãos 
inscritos no “Livro de Mérito”, 
criado em 1939. O livro home-
nageia pessoas que tenham 
notoriamente cooperado para o 
enriquecimento do patrimônio 
material ou espiritual da Nação 
e merecido o testemunho pú-
blico do seu reconhecimento.

Para o senador Fabiano 

Autor da proposta, senador Fabiano Contarato (Rede-ES).

Reforma da Previdência, 
reforma tributária, pacto 
federativo, pacote anticrime, 
constitucionalidade do de-
creto das armas e 50 medidas 
para a desburocratização 
deverão ocupar a pauta da 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) no segundo 
semestre de 2019. A informa-
ção foi dada pela presidente 
do colegiado, senadora Simo-
ne Tebet (MDB-MS).

Embora já haja projetos 
para a reforma do sistema 
de impostos em tramitação 
na Câmara e no Senado, Si-
mone acredita que o texto a 
ser enviado pelo Executivo 
é que deverá servir de base 
para as demais propostas, 
‘sob pena de não acontecer 
nenhuma reforma’.  “Essa 
pulverização não é ruim 
neste momento, porque já 
traz o assunto à baila e já se 
começa a discutir. Mas não 
conheço nenhum governo, 
desde a redemocratização, 
que não tenha aprovado 
uma reforma não vinda do 
Executivo”.

Simone lembrou que o 

A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, adiantou a pauta 

que espera ver analisada no segundo semestre.
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Projeto em análise na Câ-
mara cria o cadastro nacional 
de pessoas com fendas labiais 
(condição conhecida também 
como lábio leporino), palatinas 
e labiopalatinas. Pelo texto, o 
objetivo da proposta é reunir 
informações sobre condições 
de saúde e necessidades dos 
pacientes.

A proposta estabelece que 
o SUS deverá elaborar um 
cadastro nacional cujas infor-
mações serão obtidas a partir 
da Declaração de Nascido Vivo, 
que deverá conter: as condições 
de saúde relacionadas à fenda 
labial, palatina ou labiopala-
tina; tratamento, reabilitação 
e acompanhamentos médico, 
fonoaudiológico, odontológico 
e psicológico; necessidades 
assistenciais; e condições e 
difi culdades para trabalho e 
estudo.

O projeto autoriza que qual-
quer pessoa solicite a qualquer 
tempo a retirada do seu nome 
do cadastro e exige que essas 
informações sejam utilizadas 
exclusivamente para a elabora-
ção de políticas de seguridade 
social voltas a essa população. 
O autor da proposta, deputado 
Beto Rosado (PP-RN), afi rma 

Partidos querem 
instalar suas sedes 
fora de Brasília

Projeto que altera a Lei dos 
Partidos Políticos para permitir 
que as sedes das agremiações 
partidárias estejam localizadas 
em qualquer estado, está em 
análise na CCJ da Câmara.  A 
legislação vigente exige que 
fi quem em Brasília. 

“A restrição territorial ao 
local de sede das agremiações 
partidárias é fl agrantemente 
inconstitucional, pois ignora o 
princípio da autonomia parti-
dária”, diz a deputada Renata 
Abreu (Pode-SP), autora do 
projeto.

“O local da sede é uma maté-
ria interna corporis, reservada 
à autonomia partidária e que 
deve, portanto, ser defi nida por 
cada agremiação partidária”, 
completa. Após análise na Co-
missão, o projeto seguirá para 
o Plenário (Ag.Câmara).

Projeto protege 
patrimônio de dono 
de empresa insolvente

Projeto em análise na Câmara 
dos Deputados limita os casos 
em que o juiz poderá determi-
nar o uso de bens do empresário 
para quitar dívidas que sua 
empresa é incapaz de pagar. 
Será necessário comprovar 
alguma dessas situações: abuso 
de direito, excesso de poder, 
infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação do estatuto 
ou contrato social.

A proposta é de autoria do 
deputado Luiz Philippe de 
Orleans e Bragança (PSL-SP). 
“No Brasil, considerações de 
ordem fi scal e paternalismo 
crônico acabaram por orientar 
leis que autorizam a descon-
sideração da personalidade 
jurídica sempre que empresas 
não sejam capazes de quitar 
obrigações perante a Fazenda 
Pública, os consumidores ou os 
empregados”, afi rmou.

“A pretexto de proteger 
tais grupos, a relativização da 
responsabilidade empresarial 
limitada desestimula o empre-
endedorismo e gera efeitos 
econômicos maléficos, que, 
no longo prazo, prejudicam a 
todos”, disse. “Menos atividade 
empresarial signifi ca diminui-
ção da arrecadação tributária, 
redução nos postos de trabalho 
e oferta precária de bens e 
serviços”. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Desenvolvimento Econômico; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Rosado: cadastro pode 

melhorar também a legislação 

sobre esse tema.
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Ministro pede que ANTT suspenda 
novas regras para frete mínimo

O Ministério da Infraestrutura solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que 
delibere sobre a suspensão cautelar das novas regras para o cálculo do frete mínimo de transporte de 
cargas, em vigor desde o dia 20

de cargas estão os transportes 
de graneis sólidos, líquidos, 
cargas frigorifi cadas, cargas 
conteinerizadas e transportes 
de cargas perigosas em dife-
rentes modalidades, sólidas e 
líquidas. Até então, o cálculo 
não se baseava em categorias.

Também foram ampliados os 
itens levados em consideração 
para o cálculo. Segundo a norma, 
o cálculo do piso mínimo de frete 
levará em consideração o tipo 
de carga; a aplicação de dois 
coefi cientes de custo: um envol-
vendo o custo de deslocamento 
e, outro, de carga e descarga, 
que levará em consideração o 
número de eixos carregados. 
A resolução determina, ainda, 
que será levada em considera-
ção a distância percorrida pelo 
caminhoneiro (ABr).

De acordo com a resolução 
da ANTT, o cálculo do frete 
mínimo passa a considerar 11 

categorias na metodologia para 
os diferentes cálculos dos pisos 
mínimos. Entre as categorias 

Senado: reformas da Previdência 
e tributária serão prioridades

senador Roberto Rocha (PS-
DB-MA) foi designado para 
relatar a matéria na CCJ. 
“Quando a reforma da Previ-
dência seguir para o Plenário, 
a gente poderá avançar na 
reforma tributária. Mas isso 
vai depender da forma como 
virá o texto do governo, que 
poderá chegar totalmente 
diferente desse que está com 
o relator”.

A proposta  a ser apreciada 
pelos senadores, sugere a extin-

ção de oito tributos federais: 
IPI, IOF, CSLL, PIS-Pasep, 
Cofi ns, Cide, que são federais; 
do ICMS, que é estadual; e do 
ISS, municipal. No lugar deles 
seriam criados um imposto so-
bre o valor agregado de com-
petência estadual, chamado 
de Imposto sobre Operações 
com Bens e Serviços (IBS), 
e um imposto sobre bens e 
serviços específi cos (Imposto 
Seletivo), de competência 
federal (Ag.Senado).

Fim da prisão especial para 
quem tem ensino superior

Contarato (Rede-ES), autor 
do projeto, essa regra refl ete 
no tratamento jurídico-penal 
um sistema desenhado para 
fortalecer as desigualdades, 
em que os pobres fi cam cada 
vez mais miseráveis e os ricos 
têm cada vez mais dinheiro. 
Para ele, boa parte da legislação 
penal e processual penal está 
voltada a criminalizar a parcela 
marginalizada da sociedade, o 
que não é justo.

“Conceder esse privilégio 
pelo simples fato de se ter um 
diploma de nível superior é dizer 
à maior parcela da população 
brasileira, constituída de anal-
fabetos, pessoas que estudaram 
até o ensino fundamental ou até 
o nível médio, que são inferiores 
à camada privilegiada da socie-
dade que teve acesso ao ensino 
superior”, criticou o senador, 
que trabalhou como delegado 
durante 27 anos (Ag.Senado).

Cadastro de pessoas com 
fendas labiais e palatinas

que o cadastro pode melhorar a 
legislação para essa população.

“Essas informações podem 
ser utilizadas pelo Ministério da 
Saúde para cálculo de indicado-
res de incidência e prevalência, 
e assim planejar a demanda 
por serviços de referência para 
tratamento e reabilitação”, 
diz Rosado. O projeto, que 
tramita conclusivamente, será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Projeto tipifi ca o delito de apropriação 
indébita qualifi cada. A proposta, do depu-
tado Carlos Sampaio (PSDB-SP), tramita 
na Câmara. A apropriação indébita qua-
lifi cada, pela proposta, acontece quando 
alguém guarda para si coisa alheia para 
comercializar ou obter vantagem econômi-
ca com ela. Seria o caso de um juiz vender 
um carro apreendido pela Justiça. 

A pena prevista no texto para o crime 
é de reclusão de dois a oito anos e multa. 
Sampaio destaca que locadoras de veículos 
e indivíduos vêm sendo vítimas de um gol-
pe cada vez mais difundido, praticado em 
vários estados brasileiros: pessoas alugam 
veículos, não os devolvem no prazo e passam 
a comercializá-los como se fossem seus. 

Segundo estatísticas, nove mil veículos 

foram levados dessa forma em um período 
de 12 meses. “A pena do crime de associa-
ção criminosa é baixa frente à gravidade 
das condutas que vêm sendo perpetradas”, 
ressalta Sampaio. O texto também inclui no 
Certifi cado de Registro do Veículo (CRV), 
além da já prevista certidão negativa de 
roubo ou furto, a certidão negativa de apro-
priação indébita de veículo (Ag.Câmara).

Delito de apropriação indébita qualifi cada


