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A cultura individualista

São múltiplas as razões 

para a extensão das 

redes criminosas que 

agem à sombra do 

Estado

Uma das fontes desse 
poder oculto é a pró-
pria Constituição de 

88. Parece uma sandice, pela 
antinomia expressa: a lei maior, 
no mais elevado pedestal da 
Pátria, ser responsável por 
mazelas. Há lógica? Ao abrir 
o leque de direitos sociais e 
individuais, a Carta construiu 
as vigas institucionais com 
autonomia, liberdade e com-
petência funcional. 

Sistemas e aparelhos se 
robusteceram para exercer 
com independência as funções 
constitucionais. O Estado libe-
ral e o Estado social convergi-
ram suas posições em direção 
ao Estado Democrático de 
Direito, sob o qual o Poder 
Judiciário assume posição de 
relevo, fato que explica seu 
papel preponderante na pavi-
mentação da via democrática. 

A judicialização da política, 
fenômeno bastante observado 
nos últimos tempos, leva em 
consideração a ausência de 
legislação infraconstitucional, 
o que tem permitido ao Judi-
ciário entrar no vácuo legisla-
tivo e interpretar as normas 
de comando. Instituições do 
Estado, voltadas para a defesa 
do regime democrático, da or-
dem jurídica e dos interesses 
sociais e individuais, ganharam 
impulso. 

O Ministério Público, por 
exemplo, alçado à condição de 
instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado e acres-
cida bagagem normativa, pas-
sou a incorporar a missão de 
guardião maior da sociedade. 
Sua atuação, se, de um lado, ga-
nhou o respeito dos cidadãos, 
passou a ser questionada por 
causa de ações consideradas 
exageradas.

A Polícia Federal reforçou a 
identidade como órgão encar-
regado de exercer a segurança 
pública para a preservação 
da ordem e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, 
passando a agir em parceria 
com instâncias do Judiciário. 
Sua extensa folha de serviços, 
alargada por um fl uxo de maior 
profi ssionalismo, penetra nos 
espaços mais obscuros da 
vida criminosa e nos porões 
incrustados nas malhas da 
administração pública.

A par de sua contribuição 
para a consolidação dos pilares 
éticos e morais e a preservação 
das boas práticas políticas, 
ganhou uma legião de críticos 
e adversários, também por 
conta de operações espeta-
culosas, marcadas por nomes 
simbólicos. Como pano de 

fundo temos a Constituição de 
88, que propiciou ao aparelho 
do Estado a competência 
para organizar estruturas e 
métodos capazes de garantir 
a sua segurança e alcançar o 
equilíbrio social.

Às ações do MP e da PF 
se somam tarefas de outros 
sistemas que também fazem 
apurações e controles, como o 
Gabinete de Segurança Insti-
tucional, o Tribunal de Contas 
da União, a Corregedoria-Geral 
da União, além dos aparatos do 
Parlamento, como as Comis-
sões de Inquérito. O Estado 
possui máquina mais que su-
fi ciente para monitorar retas 
e curvas de pessoas físicas e 
jurídicas. Mas nessas trilhas 
a coisa começa a desandar. 
A pletora de instrumentos de 
controle abre imensos vácu-
os. A política é como a água 
corrente: preenche os vazios.

Tarefas assemelhadas se 
repartem entre alguns órgãos, 
espaços se bifurcam e dirigen-
tes são atingidos pelo fogo das 
vaidades. Cada qual procura 
chamar para si a atenção. 
Afi nal, as luzes do Estado-
-Espetáculo propiciam ampla 
visibilidade. Se as ferramentas 
a serviço do Estado fossem 
desprovidas de sentimentos, 
teríamos gigantesca estrutura 
de controles comprometida 
com o bem comum. Coisa 
difícil.

O bem da coletividade passa 
pela fi ltragem personalista. 
Somos um País que privilegia 
a marca pessoal. A ação da 
entidade é precedida pela lou-
vação do dirigente. O ministro 
Sérgio Moro ganha estátua de 
xerife-mor. Mesmo sob tiro-
teio. Juízes e procuradores dão 
o tom da justiça e da política, 
imprimindo à orquestra o seu 
compasso. Alas e grupos se 
formam no interior de estru-
turas, matizes políticos dão o 
tom de operações e a algazarra 
do espetáculo acende altas 
fogueiras.

A querela se espalha, como 
estamos vendo hoje entre os 
três Poderes. O que fazer com 
a massa contenciosa que agita 
atores e instituições? O óbvio: 
cumprir o dever nos limites 
prescritos pela lei, despir-se 
de vaidades, usar o bom sen-
so para evitar duplicação de 
tarefas e profi ssionalizar as 
estruturas, deixando-as imu-
nes aos partidarismos. 

Cada Poder deveria se ocu-
par de suas funções. Sem mais 
nem menos. 

Se for criado um novo con-
trolador para comandar o já 
existente, o País andará em 
círculos.

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

político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).
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Chanceler da França 
ironiza ‘urgência 
capilar’ de Bolsonaro

O ministro das Relações Exterio-
res da França, Jean-Yves Le Drian, 
ironizou o que chamou de “urgên-
cia capilar” que fez o presidente 
Bolsonaro a cancelar uma reunião 
que teria com ele. A declaração foi 
dada no domingo (4), ao Journal du 
Dimanche, e faz referência ao episó-
dio protagonizado pelo mandatário 
brasileiro que cancelou seu encontro 
com Le Drian poucos minutos antes 
e publicou um vídeo no Facebook en-
quanto cortava o cabelo, no horário 
em que estava prevista a reunião. 

“Todo mundo conhece as res-
trições próprias das agendas dos 
chefes de Estado. Ao que parece, 
houve uma emergência capilar. 
Essa é uma preocupação que é 
estranha para mim”, declarou Le 
Drian, referindo-se ironicamente 
a sua calvície.  Apesar do ocorrido, 
o chanceler francês considerou a 
visita ao território brasileiro “muito 
positiva”, principalmente por ter tido 
“encontros com a sociedade civil 
brasileira, em particular com ONGs, 
e com “a sociedade civil econômica”.

“Também me reuni com os gover-
nadores de vários estados. A França 
tem o interesse de conversar com 
o Brasil, com todos os brasileiros”, 
ressaltou. Inicialmente, Bolsonaro 
alegou “uma questão de agenda”, 
para cancelar a reunião na última 
segunda-feira (29). Mas na mesma 
tarde, fez a transmissão ao vivo. 

Ao comentar sobre o episódio, 
ele voltou a afi rmar que cancelou 
a agenda porque tinha outro com-
promisso, mas admitiu que outros 
fatores contribuíram. Há relatos de 
que Bolsonaro estava descontente 
com a decisão do chanceler francês 
de reunir-se com representantes 
de ONGS, em sua maioria críticas 
a ele (ANSA).

A CCJ do Senado realiza hoje 
(6) e quinta-feira (8) duas duas 
audiências públicas destinadas 
a discutir um dos projetosdo 
chamado “pacote anticrime”. 
O projeto da senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) traz 
medidas contra a corrupção, o 
crime organizado e os crimes 
praticados com grave violência 
a pessoa. As audiências também 
terão a participação de juristas, 
advogados, pesquisadores, 
acadêmicos e representantes 
de organizações da sociedade 
civil e de movimentos sociais.

O projeto integra o chamado 
“pacote anticrime” do Senado. 
São três projetos que repro-
duzem o conteúdo de medidas 
encaminhadas à Câmara no 

início do ano pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro. A ideia da iniciati-
va é dar andamento imediato às 
propostas de Moro, enquanto a 
Câmara se ocupa com a reforma 
da Previdência Social. 

A apresentação de novas 
versões dos textos foi o único 
jeito de encaminhar as medidas 
para o Senado, porque projetos 
de autoria do Poder Executivo 
devem começar a tramitar pela 
Câmara. Além do projeto, fazem 
parte do pacote também o que 
determina que o julgamento 
de crimes comuns conexos 
a crimes eleitorais seja feito 
pela justiça comum, e o que 
criminaliza o caixa dois eleitoral 
(Ag.Senado).

Um dos projetos é da senadora Eliziane Gama, que traz medidas 

contra  o crime organizado.

“Dizem que vamos 
fechar a Rádio MEC, 
fechar TV, mas nada 

disso procede. Eu mesmo fi quei 
surpreso com essas informa-
ções”, lamentou.

Ele também negou denún-
cias de suposta ingerência 
política e censura do governo 
na EBC. O que a emissora bus-
ca é jornalismo equilibrado, 
afi rmou, em resposta a ques-
tionamento da conselheira 
Maria José Braga, que relatou 
denúncias de profi ssionais às 
entidades representativas da 
categoria. “ É frequente não só 
a Federação Nacional dos Jor-
nalistas, mas também sindica-
tos de jornalistas, receberem 
denúncias de funcionários 
com relatos de direcionamen-
to da cobertura jornalística, 
de falta de independência 
para equipes de jornalismo 
fazerem seu trabalho”, disse 
Maria José, representante da 
categoria dos jornalistas.

Graziani respondeu que esse 

O vice-presidente do conselho, Marcelo Cordeiro, com o diretor-presidente da EBC,

Alexandre Graziani, e o diretor-geral, Roni Baksys.

Marcos Oliveira/Ag.Senado
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O senador Paulo Paim (PT-
-RS) alertou ontem (5), sobre 
a inclusão de “jabutis”, termo 
usado para caracterizar assun-
tos sem relação com o texto 
original, na MP, já aprovada na 
comissão mista e que tratava 
inicialmente de declaração de 
direitos da liberdade econô-
mica. De acordo com o parla-
mentar, emendas apresentadas 
e aprovadas no âmbito do 
colegiado, segundo ele, de for-
ma escandalosa, usaram a MP 
como disfarce para investidas 
profundas contra o trabalhador 
brasileiro.

Para Paim, é inadmissível que 
36 artigos da CLT sejam altera-
dos pela MP ao lembrar que a 
legislação trabalhista passou por 
uma reforma recente, durante o 
governo do então presidente Mi-
chel Temer. Entre as mudanças 
criticadas por Paim na MP 881 
está a permissão para o trabalho 
aos sábados e domingos sem 

Senador Paulo Paim (PT-RS).
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A CCJ do Senado faz reunião 
amanhã (7), com 21 itens na 
pauta de votações. Entre eles, 
uma proposta que dá imuni-
dade tributária a videogames 
produzidos no território na-
cional. Inclui “consoles e jogos 
para videogames produzidos 
no Brasil” no inciso VI do 
artigo 150 da Constituição 
Federal. Esse dispositivo 
proíbe que União, estados 
e municípios instituam im-
postos sobre determinados 
segmentos, como templos 
religiosos, livros, jornais e CDs 
e DVDs nacionais.

O texto que será votado pelo 
colegiado é um substitutivo 
do relator, senador Telmário 
Mota (Pros-RR). A sugestão 
legislativa original, feita pelo 
cidadão Kenji Amaral Kikuchi, 
do Rio de Janeiro, previa a 
redução dos impostos de 72% 
para 9% sobre todos os games. 
Telmário opinou pela conces-
são de imunidade tributária, já 
prevista na Constituição para 
outros setores. 

De acordo com o senador, 
a única forma efetiva de pro-
mover uma mudança real na 
tributação do segmento é pela 
via constitucional, por meio 

Refl exão sobre
a formulação
da política
ambiental do país

O senador Marcos Rogério 
(DEM-RO) falou ontem (5) 
da sua preocupação com o 
meio ambiente. Lembrou que 
vem propondo uma refl exão 
sobre a formulação da política 
ambiental do país. “Que tipo de 
crenças e premissas estamos 
adotando para legislar sobre o 
meio ambiente? Quais são os 
refl exos disso em nossa reali-
dade administrativa nas ações 
repressivas do Estado brasileiro 
e o impacto disso tudo na vida 
da população, especialmente 
da Amazônia?”, indagou.

O parlamentar destacou 
ainda, operações realizadas 
nos últimos dias em Rondônia, 
pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente (IBAMA), para 
o combate ao desmatamento 
ilegal e à extração ilegal de 
madeira. “Já disse aqui que 
não sou defensor de ilegalida-
des. Procuro fazer a defesa da 
legalidade, o que pressupõe 
também o acompanhamento e a 
exigência de que as autoridades 
administrativas que exercem 
um papel de fiscalização e 
controle o façam dentro do 
ordenamento jurídico vigente”, 
disse (Ag.Senado).

O senador Reguffe (sem partido-DF) criticou 
ontem (5) atitudes do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que, na visão do parlamentar, está 
tentando reduzir as atribuições do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da 
Receita Federal. Na ocasião, o senador pediu 
a instalação da CPI dos Tribunais Superiores, 
para apurar eventuais irregularidades e também 
a análise, pelo Plenário do Senado, dos pedidos 
de impeachment de ministros da corte.

“A Constituição diz que é preciso um terço 
de assinaturas da Casa para instalar a Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI). A CPI 
da Lava Toga obteve 29 assinaturas, ou seja, 
mais do que o necessário, e não foi instalada 
por esta Casa. Por que o Poder Judiciário não 
pode ser investigado? É um Poder intocável? 
Que medo é esse que se tem do Poder Judi-
ciário? Quem não deve não teme”, declarou 
(Ag.Senado).

O relator, Telmário Mota, é favorável à aprovação

da isenção de tributos.
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Presidente da EBC nega 
censura e extinção de veículos
A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem sofrido tentativas de desestabilização, por meio da 
disseminação de notícias falsas (fake news), afi rmou o diretor-presidente da estatal, Alexandre 
Henrique Graziani Júnior, em audiência pública do Conselho de Comunicação do Congresso ontem (5)

cerceamento pode ter aconte-
cido em governos anteriores, 
mas não atualmente. Ressal-
tou que tem trabalhado para 
tornar a EBC uma promotora 
de serviços de radiodifusão 
de qualidade e que fez ques-
tão de chamar colaboradores 
da empresa para a audiência 
pública, a fi m de deixar claro 
que não há censura. Destacou 

ainda que o órgão dispõe de 
profissionais qualificados e 
dispostos a mostrar a relevância 
da instituição e da comunicação 
pública brasileira.

O consultor jurídico da EBC, 
Francisco Lima Filho, disse 
que a estatal respeita a legisla-
ção e que a empresa alcançou 
mais pujança e facilidade de 
gestão com a sanção da Lei 

das Estatais. Afi rmou que a 
diretoria tem prestigiado os 
servidores da Casa e garantiu 
que não há comportamentos 
ilegais em relação às ações 
da instituição. “Obviamente 
há entendimentos em sentido 
contrário, e nós respeitamos a 
todos, mas estamos aqui para 
esclarecer eventuais dúvidas” 
(Ag.Senado).

Imunidade tributária para videogame 
produzido no Brasil está na pauta

de uma proposta que imunize 
o setor de impostos. Ele citou 
no relatório, como precedente, 
a Emenda que concede imuni-
dade tributária aos fonogramas 
e videofonogramas musicais 
(CDs e DVDs) produzidos no 
Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores 
brasileiros.

Kikuchi argumentou que a 
redução tributária possibilitaria 
uma diminuição da pirataria e 
incentivaria a produção nacio-
nal no setor. Em sua opinião, 
os jogos eletrônicos devem 
ser reconhecidos como uma 

forma válida de cultura, além 
de uma indústria que precisa 
ser desonerada da elevada 
carga de tributos para con-
seguir crescer e alcançar seu 
potencial.

A ideia apresentada ao 
Portal e-Cidadania recebeu 
o apoio de mais de 75 mil 
internautas. Para tornar-se 
sugestão legislativa e ser ana-
lisada na Comissão de Direitos 
Humanos eram necessárias 20 
mil manifestações favoráveis. 
A sugestão já recebeu apoio de 
mais de 145 mil internautas 
(Ag.Senado).

Alerta para “jabutis” que contrariam 
direitos dos trabalhadores

remuneração de hora-extra e 
regime especial de folga.

“A legislação exige que o 
trabalho no fi m de semana seja 
remunerado com hora-extra e 
com regime especial de folga. 
Nem isso vai ter mais. Vejam 
a que ponto nós chegamos. As 
modernas teorias da administra-

ção reconhecem que os períodos 
de pausa ou repouso ampliam 
a produtividade e diminuem 
os acidentes de trabalho. Aqui 
vai-se na contramão. Pode-se 
trabalhar 12 horas. Se aumenta-
rem os acidentes, não importa, 
‘porque eu tiro esse e boto 
outro’”, lamentou (Ag.Senado).

Senado abre o semestre 
com audiências sobre 

pacote anticrime

Reguffe questiona não instalação da CPI dos Tribunais


