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Governos passam,
o Mercosul fi ca

O Mercosul nasceu da 

reaproximação entre 

Brasil e Argentina, 

ao fi m das ditaduras 

militares

Até então, predominava a 
rivalidade, ao ponto de 
os argentinos acharem 

que o Brasil estaria escon-
dendo um programa de armas 
nucleares. Os Presidentes 
Sarney e Alfonsín selaram um 
acordo, no fi nal dos anos 80, 
que colocou fi m à desconfi ança 
recíproca.

Com o Tratado de Assunção 
(1991), que incluiu Paraguai 
e Uruguai, os quatro países se 
tornaram grandes parceiros 
comerciais. 

As trocas de produtos entre 
eles se multiplicaram por nove, 
e isso benefi ciou e muito o 
Brasil. Na relação com a Ar-
gentina, nosso terceiro maior 
parceiro comercial, o país 
manteve constantes superávits 
nos últimos dez anos. Mas o 
Mercosul é muito mais do que 
comércio. Em 1998 foi ado-
tado o Protocolo de Ushuaia 
sobre democracia. O objetivo 
é proteger os países membros 
de rupturas democráticas, ao 
possibilitar a suspensão daque-
les que não respeitem o estado 
democrático de direito. 

Em 2007, para reduzir as 
assimetrias e melhorar a 
infraestrutura regional, foi 
criado o Focem - Fundo para 
Convergência Estrutural do 
Mercosul. Já foram investidos 
US$ 1,4 bilhão em mais de 40 
projetos nas áreas de trans-
porte, saneamento, energia, 
saúde e moradia. O Mercosul 
também benefi cia diretamente 
as pessoas. É possível obter 
uma residência temporária 
em outro país membro, bas-
tando não ter antecedentes 
criminais. 

Essa medida facilita a cir-
culação de pessoas, inclusive 
muitos brasileiros que es-
tudam, trabalham ou fazem 
negócios com os vizinhos. 
Para se fazer turismo, basta 

apresentar o RG. Ainda, quem 
trabalha em qualquer país do 
Mercosul tem acesso à segu-
ridade social, o que possibilita 
contabilizar tempo de serviço 
para a aposentadoria.

Ademais, foi criado um 
sistema de acreditação de 
cursos superiores. Tentou-
-se criar também um sistema 
de mobilidade acadêmica. 
Nesse sentido, penso que se 
avançou pouco, o que é uma 
lástima, pois uma das melhores 
maneiras de se criar laços de 
integração entre os povos se dá 
por meio da educação. 

Por fi m, após vinte anos de 
negociações, finalmente se 
alcançou um acordo Mercosul-
-União Europeia. Apesar das 
difi culdades que deve enfren-
tar para ratifi cação na Europa, 
tanto por interesses comerciais 
próprios, quanto pela imagem 
que o Brasil tem passado em 
termos de (desconstrução da) 
proteção ambiental, o acordo 
traz avanços. 

Segundo estimativas, inves-
timentos europeus no Brasil 
poderiam chegar aos US$ 113 
bilhões em 15 anos. Portanto, 
jogar fora essa construção his-
tórica que, além de econômica, 
é também geoestratégica, 
política, social e cultural, para 
nos aventurarmos isolados na 
América do Sul, pensando ape-
nas no nosso próprio interesse, 
seria um grande retrocesso. 

Os governantes do con-
tinente precisam aprender 
a distinguir Estados de go-
vernos, e não deixar que 
suas preferências ideológicas 
afetem o relacionamento de 
longo prazo, cuidadosamente 
arquitetado e com interesses 
mútuos e complementares, 
entre nações amigas. 

E o mesmo valeria para a 
Unasul, que em vez de even-
tualmente reformulada, foi 
tristemente abandonada, para 
se começar tudo do zero.

 
(*) - Advogado, pesquisador, 

consultor internacional, é doutor 
em Direito Internacional pela USP, 
e professor da Escola de Direito e 
Ciências Sociais da Universidade 

Positivo.

Thiago Assunção (*)

A deputada Joice Hassel-
mann (SP) foi escolhida como 
a nova líder do PSL na Câmara. 
Ela assume o cargo após a sus-
pensão de Eduardo Bolsonaro 
(SP). A decisão de suspender 
Eduardo e de mais 13 deputa-
dos do partido foi recebida pelo 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia. Na decisão, o partido 
aplicou diferentes penas de 
suspensão que variam de três 
a 12 meses.

A bancada do partido decidiu 
colocar Joice como líder duran-
te reunião e confi rmada pela 
Secretaria-Geral da Mesa da Câ-
mara ontem (11). A secretaria 
recebeu uma lista com 22 assi-
naturas ofi cializando o nome da 
deputada. Com a suspensão, os 
deputados fi cam afastados do 
exercício de funções de lideran-
ça ou vice-liderança, bem como 

Joice Hasselmann foi escolhida como a nova líder do PSL.

O texto segue para sanção 
presidencial. A proposta 
aprovada foi um subs-

titutivo do senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) ao 
texto original enviado pelo 
Poder Executivo, ao qual foram 
incorporadas 326 emendas. No 
total foram apresentadas 542 
emendas. O Plano Plurianual 
estabelece, de forma regionali-
zada, as diretrizes, os objetivos 
e as metas da administração pú-
blica para as despesas de capital 
e outras delas decorrentes, e 
para as relativas aos programas 
de duração continuada. As de-
mais leis orçamentárias (como a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária Anual) 
seguem as linhas gerais do PPA.

No total, a proposta do 
governo Bolsonaro represen-
ta ações no valor de R$ 6,8 
trilhões no período de quatro 
anos e estabelece cinco eixos 
principais — econômico, social, 

Texto segue para sanção presidencial e prevê ações de R$ 6,8 trilhões.

As Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Agricultura do 
Senado aprovaram ontem (11), 
projeto que facilita a aquisição 
de terras por pessoas físicas e 
jurídicas estrangeiras. O proje-
to que regulamenta o artigo 190 
da Constituição federal, segue 
agora para a análise da CCJ, 
que terá decisão terminativa. 

De autoria do senador Irajá 
(PSD-TO), o projeto tem o obje-
tivo de estimular a economia no 
campo e foi batizado pelo autor 
de “Terra para + Empregos + 
Alimentos”. A venda de terras 
a estrangeiros é motivo de 
controvérsia há décadas, con-
forme estudo da Consultoria do 
Senado. O projeto revoga a lei 
que regula a aquisição de imó-
vel rural por estrangeiros, que 
prevê uma série de restrições 
para que eles possam adquirir 
terras no Brasil.

Na década de 1990, a Advoca-
cia-Geral da União (AGU) emi-

tiu pareces que permitiram a 
companhias nacionais com con-
trole estrangeiro e empresas de 
fora com participação brasileira 
adquirir propriedades sem es-
sas restrições, mas em 2010, a 
AGU reviu esse entendimento 
e retomou os parâmetros da lei 
de 1971, o que limitou o acesso 
de estrangeiros à propriedade 
fundiária nacional.

O texto estipula que a soma 
das áreas rurais pertencentes 
e arrendadas a pessoas es-
trangeiras não poderá ultra-
passar 25% da superfície dos 
municípios onde se situem. A 
aquisição de terras na região 
do bioma amazônico e áreas 
de fronteiras dependerão do 
aval do Conselho de Defesa 
Nacional. A compra de terras 
por investidores internacionais 
pode atrair investimentos ao 
país de cerca de R$ 50 bilhões 
por ano, conforme cálculos do 
senador Irajá (Ag.Senado).

Autor, Irajá, e relator, Rodrigo Pacheco, comemoram

a aprovação do projeto.

A CCJ do Senado aprovou 
ontem (11) um projeto que ins-
titui a  Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, de expedição 
gratuita que será encaminhado 
ao Plenário em regime de urgên-
cia. O documento visa a` garantia 
de atenção integral, pronto aten-
dimento e prioridade no acesso 
a serviços públicos e privados, 
em especial nas áreas de saúde, 
educação e assistência social.

A carteira será expedida pelos 
órgãos responsáveis pela execu-
ção da política de proteção dos 
direitos da pessoa com trans-
torno do espectro autista dos 
estados e municípios, mediante 
requerimento acompanhado de 

relatório médico, com indicação 
do código da Classificação Esta-
tística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados a` 
Saúde (CID).

O projeto também obriga os 
cinemas a reservar uma sessão 
mensal destinada a pessoas com 
transtorno do espectro autista, 
devendo a sala de exibição ofere-
cer os recursos de acessibilidade 
necessários. O projeto contou 
com o voto favorável do relator, 
senador Luis Carlos Heinze (PP-
-RS). De autoria da deputada Re-
jane Dias (PT-PI), o texto já havia 
sido aprovado na Comissão de 
Direitos Humanos, sob a relatoria 
da senadora Soraya Thronicke 
(PSL-MS) - (Ag.Senado).

A CCJ do Senado apro-
vou proposta que permite 
a dispensa de licitação para 
contratação de serviços ju-
rídicos e de contabilidade 
pela administração pública. 
Pela proposta, os serviços 
do advogado e do contador 
são, por natureza, técnicos e 
singulares, se for comprovada 
a notória especialização. O 
projeto defi ne a notória espe-
cialização, quando o trabalho é 
o mais adequado ao contrato, 
pela especialidade decorren-
te de desempenho anterior, 
estudos e experiência, entre 
outros requisitos.

A legislação atual determi-
na que a licitação é inexigível 
em casos em que a compe-
tição é impossível, como 
quando é requerida notória 
especialização para realiza-
ção do contrato. Apresentado 
pelo deputado Efraim Filho 
(DEM-PB), o projeto recebeu 
voto favorável, com emenda 
de redação do relator, o sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB-PB). 

Projeto extingue controvérsia jurídica, argumenta o relator, 

Veneziano Vital do Rêgo.

A Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano da Câmara aprovou 
o projeto do deputado Rubens 
Otoni (PT-GO), que obriga a União 
e os estados a adotar medidas 
compensatórias aos municípios 
que abrigam unidades prisionais, 
devido aos impactos decorrentes 
dessas instalações. 

As medidas serão fi rmadas por 
meio de convênio entre o ente res-
ponsável pela unidade prisional e o 
município, com recursos oriundos 
do Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen). O fundo deverá des-
tinar, pelo menos, 1% do custo 
total de implantação da unidade 
prisional e, anualmente, 0,5% das 
despesas totais necessárias para 
sua manutenção.

O dinheiro recebido pelos mu-
nicípios deverá ser utilizado na 
ampliação da oferta de serviços 
públicos e na compensação por 
eventual perda de receita mu-
nicipal. Para bancar as medidas 
compensatórias, o texto permite 
que até 20% dos recursos prove-
nientes das loterias, que hoje são 
destinados ao Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP), sejam 
repassados ao Funpen.

O texto estabelece ainda que 
as medidas compensatórias serão 
geridas por um órgão técnico cole-
giado com representação paritária 
entre o responsável pela unidade 
prisional e o município afetado, ga-
rantida a participação do Ministério 
Público local (Ag.Câmara).

Repercute a 
cassação do 
mandato de 
Juíza Selma 

pelo TSE
A decisão do TSE de cas-

sar o mandato da senadora 
Juíza Selma (Podemos-MT) 
repercutiu entre os inte-
grantes da CCJ no Senado. 
Parlamentares saíram em 
defesa da colega, acusada 
de uso de caixa 2 e de abuso 
poder econômico. Juíza Sel-
ma teve o mandato cassado 
por 6 votos a 1. 

O Major Olimpio (PSL-SP) 
disse que a parlamentar 
“transborda credibilidade” 
e está sendo vítima de uma 
“sórdida conspiração” por 
sua atuação fi rme contra 
corruptos poderosos de 
Mato Grosso enquanto era 
magistrada. Segundo ele, o 
julgamento ocorreu de uma 
forma e rapidez sem prece-
dentes na história eleitoral 
do país. O senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR), por sua 
vez, disse que a senadora é 
muito maior que um even-
tual erro histórico que possa 
retirá-la da vida pública.

Para ele, Selma é uma “for-
taleza de decência, dignida-
de e coragem”. Ele destacou 
a posição, no julgamento 
pelo TSE, do ministro Luiz 
Edson Fachin, que abriu 
divergência e foi o único voto 
contrário à cassação. Lasier 
Martins (Podemos-RS) foi 
outro que se mostrou indig-
nado, afi rmando acreditar 
que a questão não está to-
talmente resolvida, diante 
da possibilidade de recurso 
ao STF. 

Além de Juíza Selma, tam-
bém receberam a punição o 
primeiro e a segunda suplen-
te da chapa, Gilberto Possa-
mai e Clerie Mendes. Pre-
valeceu entendimento do 
relator, ministro Og Fer-
nandes, pela manutenção 
da decisão do TRE-MT, que 
já havia condenado o grupo 
em abril. Ficou decidida 
ainda a realização de nova 
eleição para senador em 
Mato Grosso (Ag.Senado).
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Congresso Nacional aprova Plano 
Plurianual para 2020-2023

O Congresso aprovou o projeto do Plano Plurianual (PPA) para o período 2020-2023. No total, estão 
previstos 54 programas, 304 objetivos e 1.136 metas, em ações que totalizam R$ 6,8 trilhões no 
período de quatro anos

infraestrutura, ambiental e ins-
titucional —, mais a estratégia 
de defesa, consubstanciados 
em 13 diretrizes e 15 temas. 
A proposta tinha o objetivo de 
priorizar as políticas públicas 
para a primeira infância. 

Também, destacava como 

investimentos prioritários a 
defesa, o transporte, os recur-
sos hídricos, a saúde, a ciência, 
tecnologia e a comunicação e a 
segurança pública. A previsão 
de variação acumulada da infl a-
ção é de 3,9 em 2020; 3,7 em 
2021 e 2022 e 3,8 em 2023. A 

variação do PIB prevista para 
202 é de 2,2 e de 2,5 para 2021, 
2022 e 2023. O relator manteve 
os critérios de eleição dos proje-
tos prioritários para 2020-2023. 
Mas elevou de R$ 16,5 bilhões 
para R$ 54 bilhões os investi-
mentos previstos (ABr).

Dispensa de licitação para contratação 
de advogados e contadores

Para Veneziano, além de 
louvável, a aprovação do pro-
jeto é oportuna por extinguir 
uma controvérsia jurídica em 
torno das qualificações do 
advogado. Segundo explicou o 
relator, o Conselho Federal da 
OAB ingressou com uma Ação 
junto ao STF, suscitada pela 
ausência de uma posição pa-
cífi ca, legal, sobre a inerência 
da singularidade dos serviços 
advocatícios.

“Muitos profissionais es-
tão sendo condenados pela 
pretensa prática de atos de 
improbidade administrativa, 
depois de terem celebrado 
contrato com entes públicos 
para o simples desempenho 
de atividades que lhes são 
próprias, e em hipóteses em 
que a licitação se afi gura, por 
via de regra, patentemente 
inexigível”, pontuou Venezia-
no no parecer (Ag.Senado).

Projeto facilita venda de 
terras para estrangeiros

Joice Hasselmann é a nova líder do PSL 
na Câmara

fi cam impedidos de orientar a 
bancada em nome do partido. 

Também não poderão par-
ticipar da escolha de líder da 
bancada.

A medida, contudo, não 

atinge os deputados que tive-
rem cargos de presidência ou 
vice-presidência de comissões 
permanentes ou temporárias, 
assim como eventuais vagas no 
Conselho de Ética (ABr).

Compensação para municípios 
que abrigam presídios

Aprovada a carteira de 
identifi cação para autistas


