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Novas regras para 
doação e a  isonomia na 

corrida eleitoral

As eleições municipais 
de 2020 já estão 
movimentando o mundo 
político brasileiro

Entre as principais 
polêmicas, está a 
questão da doação 

de recursos financeiros 
para os candidatos durante 
a corrida eleitoral. Prin-
cipalmente, por conta do 
crescimento desenfreado 
de candidatos laranjas na 
última eleição presidencial 
e para vagas no Congresso. 

Para tentar frear os 
laranjas e também o co-
nhecido “Caixa 2”, o presi-
dente da Câmara, Rodrigo 
Maia, propôs limitar o va-
lor que pessoas físicas po-
dem doar a cinco salários 
mínimos, ou seja, cerca de 
R$ 5 mil. O projeto é de 
grande valia, pois gerará 
uma paridade de armas 
nestas e nas eleições 
futuras, mas necessitará 
de um eficiente aparato 
fiscalizatório.

Vale lembrar que, atual-
mente, a lei permite que 
cada pessoa doe o equi-
valente a até 10% da sua 
renda no ano anterior. A 
intenção de Maia é nobre, 
pois, sem dúvida, evitará 
que candidatos apoiados 
por empresários com 
maior poder financeiro 
levem vantagem nas dis-
putas. 

O próprio presidente da 
Câmara exemplificou que 
existem partidos que são 
financiados por empre-
sários que doam até R$ 
30 milhões para as cam-
panhas. Pela proposta, o 
limite de cinco salários 
mínimos também seria 
válido para o autofinan-
ciamento, que é o valor 
que candidatos doam para 
suas próprias campanhas. 

Em 2018, por exemplo, 
o então candidato do MDB 
à Presidência, Henrique 
Meirelles, utilizou R$ 57 
milhões do seu patrimô-
nio para gastos eleitorais. 

Ou seja, a ideia central é 
realmente deixar a cor-
rida eleitoral mais limpa 
financeiramente, sem dis-
torções de recursos. 

Importante ressaltar 
que também precisamos 
que o Congresso discuta 
a volta do financiamento 
das eleições por empresas. 
A doação de pessoa jurí-
dica foi proibida em 2015 
pelo STF. Desde então, as 
campanhas são bancadas 
com recursos públicos do 
fundo eleitoral, criado em 
2017, do Fundo Partidário, 
além das doações de pes-
soas físicas. 

Existe espaço para doa-
ção de pessoas jurídicas, 
desde que feitas dentro da 
lei e com uma fiscalização 
rigorosa. Entretanto, o 
novo projeto de Maia pode 
não ter efeito na corri-
da eleitoral municipal do 
próximo ano, por força do 
artigo 16 da Constituição 
Federal de 1988, que deter-
mina que a lei que alterar o 
processo eleitoral seja ina-
plicável ao pleito a ocorrer 
dentro de um ano da data 
de publicação, diferindo 
a eficácia, o dispositivo 
protege a um só tempo os 
candidatos e os eleitores. 

Para surtir efeitos na elei-
ção imediatamente subse-
quente, a nova legislação 
deve entrar em vigor até 
um ano antes do primeiro 
domingo do mês de outu-
bro do ano eleitoral. Trata-
-se de uma exigência legal 
para manter a segurança 
jurídica eleitoral. Por-
tanto, caminhamos para 
uma renovação não só no 
quadro político brasileiro, 
mas também das regras 
para o financiamento de 
campanhas. 

E que essa nova regula-
mentação traga uma maior 
isonomia legal e também 
na competição pelos car-
gos públicos.
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“Comunico o desliga-
mento de Roberto 
Alvim da Secreta-

ria de Cultura do Governo. 
Um pronunciamento infeliz, 
ainda que tenha se descul-
pado, tornou insustentável 
a sua permanência. Manifes-
tamos também nosso total 
e irrestrito apoio à comuni-
dade judaica, da qual somos 
amigos e compartilhamos 
muitos valores em comum”, 
diz a nota.

O pronunciamento de 
Alvim havia sido critica-
do pelos presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia, do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
e do STF, Dias Toffoli, e até 
pelo guru do bolsonarismo, 
Olavo de Carvalho. O vídeo 
em questão foi publicado 
para apresentar o “Prêmio 
Nacional das Artes”, que 
financiará projetos cul-
turais em sete categorias 
diferentes, de óperas a 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre repudiou “assombrosa 
inspiração nazista do secretário de Cultura”.

Por meio de nota divulga-
da por suas redes sociais, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, manifestou to-
tal repúdio a discurso do se-
cretário nacional de Cultura, 
Roberto Alvim. Davi classi-
ficou o pronunciamento do 
secretário como “acintoso, 
descabido e infeliz”. 

“No interior do Amapá, 
na localidade de Ariri, par-
ticipando da retomada do 
programa ‘Luz para Todos’, 
somente agora tive o despra-
zer de tomar conhecimento 
do acintoso, descabido e 
infeliz pronunciamento do 
secretário de Cultura, Ro-
berto Alvim. Como primeiro 

presidente judeu do Con-
gresso Nacional, manifesto 
veementemente meu total 
repúdio a essa atitude e peço 
seu afastamento imediato 
do cargo.

É totalmente inadmis-
sível, nos tempos atuais, 
termos representantes com 
esse tipo de pensamento. E, 
pior ainda: que se valha do 
cargo que eventualmente 
ocupa para explicitar sim-
patia pela ideologia nazista 
e, absurdo dos absurdos, 
repita ideias do ministro da 
Informação e Propaganda 
de Adolf Hitler, que infligiu o 
maior flagelo à humanidade” 
(Ag.Senado).

Projeto é da senadora Kátia Abreu (PDT-TO) e tramita na CCJ.

A CCJ do Senado deve 
analisar o projeto da se-
nadora Kátia Abreu (PDT-
-TO), que acaba com a obri-
gatoriedade de aulas teóri-
cas e práticas para prestar 
os exames da carteira de 
motorista. A proposta afe-
taria apenas as categorias 
A e B da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), 
correspondentes a motos 
e carros de passeio. Com o 
fim das aulas obrigatórias, 
a senadora espera tornar a 
CNH mais acessível, espe-
cialmente para a população 
mais pobre.

“Na maioria dos estados, 
o valor total para obtenção 
da CNH pode chegar a R$ 
3 mil. Na composição de 
custos, o principal fator 
é a obrigatoriedade de 
se frequentar aulas em 
autoescolas, que equivale 
a cerca de 80% do dispên-
dio total”, escreve Kátia 
em sua justificativa para 
o projeto. Outra medida 
do projeto para facilitar o 

Região onde está o município de Angra dos Reis é repleta de 
belezas naturais, como praias e ilhas.

A região da Costa Verde, 
que abrange os municípios 
costeiros de Angra dos Reis, 
Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, 
Rio Claro, no estado do Rio 
de Janeiro, poderá tornar-se 
área especial de interesse 
turístico. É o que propõe o 
projeto de autoria do sena-
dor Flávio Bolsonaro (Sem 
Partido-RJ). A região é um 
importante destino turístico 
que atrai visitantes do Brasil e 
do exterior. O local se destaca 
por suas particularidades, 
belezas e atrativos naturais, 
de enorme potencial para o 
desenvolvimento e a promo-
ção da atividade turística.

De acordo com dados do 
Ministério do Turismo cita-
dos por Flávio Bolsonaro, a 
Costa Verde compõe um dos 

Prazo para intimar mutuário 
devedor pode ser ampliado
Está pronto para ser votado na Comissão 

de Assuntos Econômicos do Senado o pro-
jeto que fixa em 12 meses o prazo mínimo 
de carência para intimação do mutuário 
devedor de financiamento imobiliário. A 
proposta do senador Dário Berger (MDB-
-SC) altera a lei do Sistema de Financia-
mento Imobiliário para estender o prazo de 
retomada do imóvel, visando a aumentar 
o período de renegociação da dívida, por 
via judicial ou extrajudicial.

Atualmente, a partir da terceira parcela 
mensal atrasada, o credor já pode iniciar 
a retomada do imóvel. Na justificativa do 
projeto, Dário destaca que, só em 2016, 
a retomada de imóveis cresceu mais de 
80% em razão do desemprego e da crise 
econômica. Na atual situação, observa o 
senador, o mutuário inadimplente acaba 
por perder seu imóvel rapidamente, em 
menos de 100 dias. Estudo recente revela 
que a maioria dos imóveis oferecidos em 
leilões imobiliários no Brasil foram reto-
mados de adquirentes que não honraram 
as obrigações assumidas.

“Não é possível que o prazo seja tão 
exíguo, como os atuais 90 dias necessários 
à notificação. O prazo de um ano é mais 
razoável e humano para com o combalido 
mutuário da casa própria. E, assim, os 
direitos à moradia, ao crédito e à Justiça 
serão preservados”, avalia o autor. O 
relator, senador Weverton (PDT-MA), 
apresentou voto favorável ao projeto e 
destacou que o PLS busca proteger os 
mutuários que se encontram em situação 
de vulnerabilidade financeira devido ao 
desemprego, sem poderem pagar suas 
prestações (Ag.Senado).

Projeto altera normas 
sobre movimentações 
financeiras

O Sistema de Pagamentos Bra-
sileiro (SPB), que reúne proce-
dimentos, regras, instrumentos 
e operações que dão suporte às 
movimentações financeiras do 
país, pode receber uma nova 
denominação: Sistema Brasileiro 
de Movimentações Financeiras. 
A mudança é sugerida pela sena-
dora Mara Gabrilli (PSDB-SP) no 
projeto que tramita na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado em decisão terminativa. 

O objetivo é adequar a legisla-
ção a outros tipos de movimen-
tação financeira, como doações. 
“É fundamental que o sistema fi-
nanceiro reconheça a existência 
das doações e permita a criação 
de arranjos de movimentação 
financeira adequados para o 
processamento de doações”, de-
fendeu a senadora na justificativa 
da proposta.

Além de renomear esse con-
junto que possibilita transferên-
cias de recursos e liquidação de 
pagamentos, entre outras opera-
ções, o projeto substitui todos os 
termos relacionados a “arranjo 
de pagamento” por “movimen-
tação financeira”. Segundo Mara 
Gabrilli, a mudança vai conferir 
segurança jurídica a doadores e 
donatários e, consequentemen-
te, estimular as doações no país 
(Ag.Senado). 

Bolsonaro demite secretário 
que copiou ministro nazista

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na sexta-feira (17) a demissão do secretário de Cultura do governo, 
Roberto Alvim, que havia divulgado um vídeo no qual usa frases de um discurso de Joseph Goebbels
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Alvim disse que semelhança com discurso nazista foi 
‘coincidência retórica’.

“A arte alemã da próxima 
década será heroica, será 
ferreamente romântica, será 
objetiva e livre de sentimen-
talismo, será nacional, com 
grande páthos, e igualmente 
imperativa e vinculante, ou 
então não será nada”, disse 
Goebbels na ocasião. O tre-
cho está em uma biografia 
escrita pelo historiador 
alemão Peter Longerich e 
publicada no Brasil em 2014, 
pela editora Objetiva. 

“Todo o discurso foi base-
ado num ideal nacionalista 
para a arte brasileira, e 
houve uma coincidência com 
uma frase de um discurso 
de Goebbels... Não o citei 
e jamais o faria”, justificou, 
acrescentando que a “frase 
em si é perfeita”. Mais tarde, 
ele culpou “assessores” pela 
menção a Goebbels e pediu 
desculpas à comunidade ju-
daica, mas não foi suficiente 
para evitar a queda (ANSA).

histórias em quadrinhos.
Em determinado trecho da 

gravação, Alvim diz: “A arte 
nacional da próxima década 
será heroica e será nacional. 
Será dotada de grande ca-
pacidade de envolvimento 
emocional e será igualmen-
te imperativa, posto que 

profundamente vinculada 
às aspirações urgentes do 
nosso povo, ou então não 
será nada”. As frases são 
semelhantes a um discurso 
feito por Goebbels, o grande 
ideólogo da propaganda na-
zista, para diretores teatrais 
em Berlim, em 1933.

Davi classifica discurso 
do secretário de Cultura 

como ‘acintoso’
Jefferson Rudy/Ag.Senado

Fim das aulas obrigatórias 
para a carteira de motorista
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acesso à carteira é o uso de 
parte do dinheiro arrecada-
do com multas de trânsito 
para financiar a obtenção da 
habilitação. 

Cidadãos em busca da 
primeira CNH nas catego-
rias A e B ou pleiteando 
uma mudança de categoria 
com objetivos profissionais 
poderiam ser beneficiados. 
As provas teóricas e práticas 
continuariam sendo exigên-
cias. A preparação para elas 

poderá ser feita individual-
mente ou com a ajuda de 
instrutores independentes, 
uma atividade que passaria 
a ser autorizada. 

“Não podemos descon-
siderar a realidade que a 
expertise de direção veicular 
pode ser adquirida empiri-
camente pela prática e pela 
observação, muitas vezes 
obtidas no próprio núcleo 
familiar”, destaca Kátia (Ag.
Senado).

Costa Verde pode ser uma 
área especial de interesse turístico
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cenários mais bonitos da costa 
brasileira, com um significati-
vo número de praias e ilhas, 
com águas em vários tons de 
verde, além de abundante e 

diversificada vegetação nativa 
e fauna marinha, o que cativa 
praticantes de diversas moda-
lidades de esportes aquáticos.

Ao justificar a proposta, o 

autor defendeu que o projeto, 
por fomentar o desenvolvimen-
to do turismo na localidade, 
contribuirá de forma direta 
para a geração de emprego e 
renda. A região oferece um le-
que de oportunidades a serem 
exploradas, como serviços de 
hospedagem, lazer, gastrono-
mia, transporte, realização de 
eventos e os diversos serviços 
que o turismo demandará, o 
que pode levar à melhoria da 
qualidade de vida da popula-
ção local. A matéria está na 
Comissão de Meio Ambiente 
(CMA), aguardando a apre-
sentação de emendas e a 
designação de relator. Após a 
CMA, seguirá para a Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
e Turismo (CDR), em decisão 
terminativa (Ag.Senado).


