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O sonho da 
Grande Pátria

O que seria mais um 

estrangulamento no 

nosso sistema prisional: 

um retrocesso com o 

endosso de nossa mais 

alta Corte

O dado é surpreendente. 
Cerca de 80 grupos 
criminosos têm algum 

controle sobre os presídios. 
Exercem o extraordinário 
poder de mandar matar, ex-
torquir, comercializar drogas, 
enfi m, expandir a violência por 
todo o território. A situação 
preocupa ante a moldura que 
se desenha, no caso, o fi m das 
prisões após condenação em 
2ª instância. 

Ah, mas a prisão provisória 
vai continuar, alguns argumen-
tam. Mas a previsão é de que 
os cárceres fi carão ainda mais 
superlotados. Hoje, já somam 
337 mil os presos “provisórios”, 
41,5% de todos os encarcera-
dos. A perspectiva é a de que, 
acabada a prisão após conde-
nação em 2ª instância, o país 
aprofunde o ciclo da prisão 
provisória. 

O que seria mais um estran-
gulamento no nosso sistema 
prisional. Pior, um retrocesso 
com o endosso de nossa mais 
alta Corte. 

Generaliza-se a sensação de 
que o País continuará a navegar 
nas ondas da impunidade. Do-
nos de lavanderias de dinheiro, 
exércitos do crime, bandidos 
de todos os espectros, fl a-
grados com a mão na massa, 
continuarão leves e soltos, a 
confi rmar a tese de que o Brasil 
é, por excelência, o território 
da desobediência explícita. 
Nada mais surpreende. 

O esculacho chega a tal pon-
to que os chefes dos grupos 
criminosos, mesmo jogados em 
prisões longínquas dos grandes 
centros, transformam o cár-
cere em escritórios. O Estado 
formal não consegue enfrentar 
o mando do Estado informal. 
Os criminosos, aliás, têm na 
ponta da língua a indagação: 
qual a diferença entre nós e os 
bandidos de colarinho branco?

Ondas de terror se expan-
dem, sob a expressão engana-
dora de governantes que dizem 
controlar grupos organizados 
do crime. Balela. O poder in-
visível, que parece festejar a 
barbárie que consome o País, 
não tem escrúpulos nem receio 
de mostrar a cara. Elevam-se 
ao nível do poder do Estado. 
Só falta mesmo os grupos 
criminosos mobilizarem seus 
“exércitos nas ruas e nos cár-
ceres” em movimentos cívicos 
pela punição aos “criminosos 
da política”.   

E não será surpresa se 
parcela signifi cativa da popu-
lação aplaudir a bandidagem 
do andar de baixo contra a 
turma que faz zoeira no andar 

de cima. Afi nal de contas, a 
passarela da criminalidade e 
o desfi le de impunidade assu-
mem dimensões grandio-sas e 
formas escandalosas. O ex-juiz 
Sérgio Moro até imaginou que, 
na condição de ministro do 
governo, poderia agregar mais 
força e aumentar a estrutura 
para combater o crime. Ledo 
engano. O Legislativo, por con-
veniência, faz sérias restrições 
aos projetos do ministro. 

O fato é que, ante a possível 
decisão do STF no sentido 
de acabar com a prisão de 
condenados em 2ª instância, 
corruptos e facínoras, com o 
mesmo status perante a lei, 
vão se valer dos mecanismos 
de protelação – recursos e 
embargos até eventual con-
denação em 3ª instância ou 
em última e com trânsito em 
julgado de suas causas. Não é 
de estranhar que a anomia - o 
descumprimento da lei - tome 
conta do País. Voltaremos aos 
idos da Colônia e do Império. 

Pinço um caso do passado. 
Tomé de Souza, primeiro 
governador-geral, chegou 
botando banca. Os crimes 
proliferavam. Avocou a si a 
imposição da lei, tirando o 
poder das capitanias. Mandou 
amarrar um índio que assassi-
nara um colono na boca de um 
canhão. Mas o tiro não assom-
brou os tupinambás. Não havia 
jeito de evitar a desordem. Foi 
então que apareceram as Or-
denações do Reino (Afonsinas, 
Manuelinas e Filipinas), que 
vigoraram até 1830. 

Severas, estabeleceram a 
pena de morte para a maio-
ria das infrações, coisa que 
chegou a espantar Frederico, 
o Grande, da Prússia, que 
ao ler Livro das Ordenações, 
indagou: “Há ainda gente viva 
nas terras de Portugal?” Com 
o tempo, o rigor foi atenuado 
e o crime voltou com força. 
Entre sustos e panos quentes, 
o Brasil semeou a cultura do 
faz-de-conta na aplicação das 
leis. E aí passamos a sofrer a 
doença espiritual da Nação: 
a indiferença da população 
diante de crimes mais atrozes.

Esse é o ambiente que faz fl o-
rescer o poder invisível, cancro 
das democracias contemporâ-
neas. O custo da violência no 
Brasil passa de cerca de R$ 300 
milhões por dia, em cálculos 
feitos pelo ex-secretário na-
cional de Segurança Pública, 
coronel José Vicente. Fosse 
esse o único saldo negativo, o 
País poderia comemorar. Mas 
o custo emocional é impagável. 

Morre-se um pouco a cada 
dia, levando a esperança, a 
fé e o sonho de termos uma 
Grande Pátria. 
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Faltando um ano para a eleição 
presidencial nos Estados Unidos, 
em 3 de novembro de 2020, Do-
nald Trump, alvo de um inquérito 
de impeachment na Câmara, dá 
sinais de resiliência e mostra aos 
democratas que não será fácil 
tirá-lo da Casa Branca. Já em 
ritmo de campanha, o magnata 
segue de perto a batalha que 
defi nirá seu adversário na corrida 
eleitoral de 2020. 

As primárias da oposição reú-
nem cerca de 20 candidatos, mas 
três se destacam como favoritos: 
o ex-vice-presidente Joe Biden, 
mais moderado, e os senado-
res Elizabeth Warren e Bernie 
Sanders, identificados com o 
eleitorado de esquerda. Pivô do 
inquérito de impeachment contra 
Trump, Biden parece ter atingido 
seu teto nas pesquisas nacionais e 

Bernie Sanders e Elizabeth Warren em debate da CNN.

“A ideia é daqui para 
frente, para os futu-
ros concursados não 

teria estabilidade, essa é a ideia 
que está sendo estudada”, disse 
ao deixar o Palácio da Alvorada.

Para algumas carreiras típi-
cas de Estado, entretanto, esse 
direito seria preservado. “Eu 
não posso formar, por exemplo, 
um sargento ou um capitão 
das forças especiais e depois 
mandar ele embora. Tem que 
ter formação específi ca para 
aquela atividade, bem como 
outras dos servidores civis.” 
Atualmente, os servidores pú-
blicos estatutários têm direito à 
estabilidade no cargo após três 
anos de atividade.

Na próxima semana, Bolso-
naro pretende ir ao Congresso 
entregar novos projetos para 

Bolsonaro falou sobre o assunto na porta do Palácio da Alvorada.

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

A CCJ do Senado analisa, 
amanhã (6), o relatório do 
senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) à PEC Paralela 
da Previdência. O texto altera 
pontos da reforma da Previ-
dência aprovada pelo Senado, 
em outubro, e que aguarda 
promulgação. A principal mu-
dança promovida é a inclusão 
de estados e municípios no 
novo sistema de aposenta-
dorias. Pelo texto, estados e 
municípios poderiam “adotar 
integralmente as mesmas 
regras aplicáveis ao regime 
próprio de previdência social 
da União” por meio de lei 
ordinária. 

Tasso acatou sugestão do 
senador Otto Alencar (PSD-
-BA) que altera essa forma de 
adesão: estados e municípios 
agora podem “delegar para a 
União a competência legisla-
tiva” para defi nir os critérios 
de aposentadoria dos servi-
dores locais — como tempo 
de contribuição e idade 
mínima. Mas essa delegação 

A Comissão de Infraestrutura 
do Senado pode votar nesta 
semana o novo marco legal 
das ferrovias. De iniciativa do 
senador José Serra (PSDB-SP), 
o projeto pretende incorporar 
as melhores práticas adotadas 
em outros países para desen-
volver a malha ferroviária para 
o transporte de cargas e de 
passageiros. A novidade é a 
autorização como modalidade 
de outorga para a exploração 
de ferrovias pelo setor privado. 

Além disso, o reparcelamen-
to do solo com a sociedade de 
proprietários de imóveis são 
novas estratégias apresenta-
das para o desenvolvimento do 
setor. O projeto já foi aprovado 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos. O relator, sena-
dor Jean Paul Prates (PT-RN), 
também apresentou um subs-
titutivo diferente após várias 
audiências públicas realizadas 
para debater o tema. Em vez 
de uma lei que alteraria outros 
decretos e leis, Jean Paul optou 
por fazer uma lei específi ca 
para organizar o transporte 
ferroviário. 

De acordo com ele, a proposta 

Proposta busca aumentar malha, impedir concentração, reduzir 

custos e promover concorrência.

Artistas 
criticam 
projeto que 
acaba com 
registro da 
profi ssão

Artistas criticaram ontem 
(4), na Câmara, o “atual mo-
mento de restrição da liberdade 
artística” no Brasil. Em espe-
cial, eles condenaram o projeto 
que acaba com a obrigação de 
registro profi ssional e diploma 
para que artistas e técnicos de 
espetáculos de diversões exer-
çam a atividade. A deputada 
Benedita da Silva (PT-RJ) disse 
que a proposta trará prejuízo e 
desemprego ao País, ao mesmo 
tempo que ataca a identidade 
nacional. Apaixonada por dan-
ça, a parlamentar disse que 
toda expressão corporal, por 
exemplo, deve ser valorizada. 

“O balé é uma coisa fantásti-
ca, extraordinária. O balé deu 
trabalho para muita gente. 
Fez a inserção social. O balé 
unifi cou cidade. O balé ajudou 
que o morro e o asfalto se en-
contrassem. Essas coisas estão 
sendo destruídas”, declarou. 
O presidente do Conselho 
de Cultura do DF, Wellington 
Abreu, resumiu a preocupação 
dos artistas: “O projeto retira o 
direito do artista de garantir, 
em uma DRT, o direito de atuar, 
trabalhar e receber direitos por 
isso, de se sindicalizar”. 

O projeto foi apresentado 
pelo deputado Gilson Marques. 
Ele afi rma que a revogação de 
dispositivos da lei atual não vai 
interferir em outros direitos dos 
artistas e técnicos previstos na 
lei. E que mudança proposta 
decorre do entendimento de 
que a Constituição assegura 
a liberdade de expressão da 
atividade artística, além do 
livre exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profi ssão 
(Ag.Câmara).

A CCJ da Câmara aprovou proposta que obriga 
a parte interessada em processos no âmbito dos 
juizados especiais a pagar com antecedência as 
despesas das diligências de ofi ciais de justiça, 
quando estas forem necessárias. Pelo texto, a 
parte não precisará pagar por esses custos ape-
nas se for benefi ciária da assistência judiciária 
gratuita, por insufi ciência de recursos.

Hoje, a Lei dos Juizados Especiais prevê que 
o acesso ao Juizado Especial independerá, em 
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas. A proposta cria uma 
ressalva para as despesas dos ofi ciais de justiça. Os 

Juizados Especiais foram criados para a solução 
de problemas de menor complexidade e valor. 
O texto aprovado foi o substitutivo do relator, 
deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-
-SC), ao projeto do ex-senador Hélio José (DF). 

No substitutivo, o relator também prevê que, 
havendo acordo, o pagamento das custas, taxas, 
emolumentos e despesas processuais será arcado 
pela empresa demandada. Peninha explica que a 
grande maioria dos réus nos juizados especiais é 
composta por empresas de grande porte, como 
operadoras de telefonia, planos de saúde, institui-
ções fi nanceiras e empresas aéreas (Ag.Câmara)

Kajuru comemora 
a sanção da lei 
de prevenção do 
diabetes

O senador Jorge Kajuru 
(Cidadania-GO) comemorou 
ontem (4) a sanção da Lei 
13.895, de 2019, que institui a 
política nacional de prevenção 
do diabetes e de assistência 
integral à pessoa diabética. A 
lei entrou em vigor no dia 30 
de outubro. Diabético, Kajuru 
disse que a lei vai estimular 
campanhas para conscientizar 
as pessoas sobre a importância 
de medir o nível glicêmico e, se 
for o caso, controlá-lo. 

O senador lembrou ainda que, 
de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, 16 milhões 
de brasileiros são diabéticos. 
Ele alertou, no entanto, que 
outros 7 milhões de brasileiros 
podem ter a doença sem saber. 
“Diabetes pode desenvolver 
complicações as mais variadas 
em pacientes sem tratamento 
digno, como cegueira, hipo-
glicemia, insufi ciência renal, 
impotência, insufi ciência vas-
cular, amputações de membros 
inferiores, infarto do miocárdio 
e AVC, acidente vascular cere-
bral”, disse (Ag.Senado).
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Reforma administrativa deve mudar 
estabilidade de novos servidores

O presidente Jair Bolsonaro disse que está quase tudo pronto para a apresentação da reforma 
administrativa ao Congresso e que o governo estuda mudar a estabilidade dos novos servidores públicos

já tivessem aprovadas”, disse. 
Um novo pacto federativo com 
estados e municípios também 
é prioridade para o governo e 
deve ser proposto em breve.

As medidas do governo para 
simplifi cação da máquina pú-
blica e desregulamentação do 
ambiente de negócios, segundo 
Bolsonaro, objetivam o aqueci-
mento da economia e a geração 
de empregos. “Quem cria em-
prego é a iniciativa privada e, 
para tal, quem produz tem que 
ter menos burocracia. Temos 
que botar de forma mais compe-
titiva nos portos produtos para 
exportação”. A diminuição da 
carga tributária também está 
no radar do Ministério da Eco-
nomia, segundo o presidente, 
mas não deve ser feita “de uma 
hora para outra” (ABr). 

serem analisados pelos deputa-
dos e senadores. Ele não deta-
lhou, entretanto, qual reforma 
será apresentada primeiro. “A 

que for menos difícil tem que 
ir na frente. O Paulo Guedes 
gostaria que as três [previdenci-
ária, administrativa e tributária] 

Novo marco legal ambiciona 
melhorar setor ferroviário

é meritória, pois visa aumentar 
a oferta de infraestrutura ferro-
viária, impedir a concentração 
do mercado, reduzir os custos 
logísticos e promover a con-
corrência no setor ferroviário. 
“O setor ferroviário do Brasil 
já vem crescendo bastante nos 
últimos 10, 15 anos. Pratica-
mente dobrou de tamanho. É 
uma necessidade do país. Há 
capacidade de investimento 
interna e externa para o setor 
ferroviário”, disse.

No capítulo central do subs-
titutivo, que trata das regras 
do procedimento de outorga 
em regime de autorização, a 
mudança feita pelo relator foi 
fi xar prazo para esse regime. 
A autorização passa a ter o 
prazo determinado de 25 a 
99 anos, proposto pelo reque-
rente, já que é ele quem será 
hábil para avaliar o período 
necessário para amortizar os 
investimentos que vai realizar 
(Ag.Senado).

CCJ analisa amanhã a PEC 
Paralela da Previdência

pode ser revogada “a qualquer 
tempo”, por meio de lei de 
iniciativa de governadores ou 
prefeitos.

A Constituição em vigor isen-
ta as instituições benefi centes 
de assistência social da con-
tribuição para a seguridade, 
ponto que não foi alterado pela 
proposta da Previdência. Mas 
a PEC Paralela acabava com 
o benefício no caso de enti-

dades que oferecem pouca 
contrapartida à sociedade, 
chamadas pelo relator até 
mesmo de “pilantrópicas”, 
durante audiência pública so-
bre a PEC. No entanto, Tasso 
acatou emenda do senador 
Jorginho Mello (PL-SC) que 
prevê a edição de uma lei 
complementar para tratar 
da imunidade de entidades 
benefi centes (Ag.Senado).

Cobrança de diligências de ofi ciais 
de justiça em juizados

O cenário político nos 
EUA a um ano de eleição

vê Warren se aproximando. 
Assim como Sanders, a sena-

dora defende a universalização 
do sistema de saúde gratuito, 
a taxação de bilionários e o 
aumento das regulações contra 
Wall Street. Devido à hegemonia 
de Biden entre os moderados, 
outros postulantes desse campo 
não conseguem decolar, como o 
prefeito homossexual de South 
Bend, Pete Buttigieg, e a sena-
dora negra Kamala Harris.

Como os EUA defi nem seu 
presidente por meio de colégio 
eleitoral, pesquisas de âmbito 
nacional são pouco relevantes 
para apontar favoritos, ainda 
mais a um ano da abertura das 
urnas. Independentemente de 
quem for o candidato democra-
ta à Casa Branca, ele terá vida 
dura contra Trump (ANSA).

Paul Sancya/ANSA/AP


