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Judiciário 
sob tiroteio

A arquitetura dos 
Poderes apresenta 
fissuras, comprometendo 
os princípios de 
autonomia, harmonia 
e independência, 
conforme reza a letra 
constitucional

Ora é o Poder Execu-
tivo, que costumeira-
mente invade a seara 

do Legislativo, por meio de 
uma grande quantidade 
de Medidas Provisórias, 
sem caráter de urgência, 
conforme elas exigem; ora 
é o Poder Legislativo, que 
deixa imenso vácuo ao não 
aprovar legislação infra-
constitucional para fechar 
os buracos abertos pela CF 
de 88.

E nesse vácuo entra o 
Poder Judiciário, ao qual 
são submetidas questões 
de natureza constitucio-
nal não resolvidas por lei. 
Uma onda crítica bate nas 
portas da Suprema Corte, 
agora acusada de invadir a 
roça do Poder Legislativo, 
dando vazão ao conceito 
de judiocracia, democracia 
plasmada sob o jugo dos 
aplicadores da lei. Fosse 
essa apenas a mancha que 
suja as vestes de Thêmis, a 
deusa da Justiça, os danos 
que têm abalado seriamente 
a imagem do Judiciário, a 
partir da mais alta Corte, 
não seriam tão graves.

A artilharia pesada que 
tem o STF como alvo deve-
-se, sobretudo, à suspeição 
sobre o comportamento de 
alguns ilustres componen-
tes da Corte, identificados 
como soldados de causas 
partidárias ou simpatizan-
tes de A, B ou C, figuras que 
os escolheram quando go-
vernavam o país. Ademais, 
nos Estados, membros de 
instâncias judiciais, alguns 
de altas posições, têm sido 
envolvidos com suspeita de 
favorecimentos. 

Nunca se viu o poder dos 
juízes tão abalado por críti-
cas. A constatação é grave. 
Afinal de contas, trata-se do 
Poder mais identificado com 
a virtude da moral. Repre-
senta o altar mais elevado 
e nobre da verdade e da 
justiça. Acusações, mesmo 
isoladas, atingindo um ou 
outro de seus pares, acabam 
maculando a imagem da ins-
tituição. Até se compreende 
que parcela da indignação 
acumulada no país nesses 
tempos de polarização polí-
tica se dirige ao Judiciário. 
Mas devemos reconhecer 
que sua imagem apequenada 
constitui um dos maiores 
danos à alma nacional.

Sob esse contexto, é 
oportuno levantar a ideia, 
tão debatida, de rever os 
critérios de nomeação de 
ministros do Supremo e dos 
Tribunais de Justiça. Nossa 
maior Corte não tem juiz de 

carreira, eis que seus mem-
bros são escolhidos pelo 
presidente da República e, 
mesmo com seus méritos, 
são jogados na vala do viés 
partidário.

Urge puxar das gavetas 
do Congresso projetos que 
versam sobre a matéria. 
Alguns já são conhecidos, 
como aquele que sugere 
a nomeação de quadros 
por instituições como o 
próprio Poder Judiciário, o 
Congresso, a OAB, o MP e o 
Presidente da República. É 
evidente que uma escolha, 
a partir do envolvimento de 
entidades sérias e Poderes 
constituídos, terá caráter 
plural, ganhando maior 
legitimidade e respeito da 
sociedade.

Essa visão, que valoriza os 
eixos de nossa democracia 
participativa, seria aplica-
da também nos Estados, 
fazendo-se a adaptação para 
as instituições locais. O fato 
é que nenhuma autorida-
de, por mais alta, pode se 
escudar no manto sagrado 
do cargo.  O Judiciário é o 
mais respeitado dos Pode-
res, seja pela identidade de 
seus integrantes, seja pela 
nobreza de suas funções.

É triste constatar que a 
figura do juiz em nosso País 
não se cerca mais daquela 
aura sagrada que tanta reve-
rência impunha no passado. 
Em tempos idos, cultivava-
-se admiração por eles. Os 
juízes assumiam na pleni-
tude os traços nobres, que 
Bacon tão bem descreveu 
em seus ensaios: “os juízes 
devem ser mais instruídos 
do que sutis, mais reve-
rendos do que aclamados, 
mais circunspetos do que 
audaciosos. Acima de todas 
as coisas, a integridade é a 
virtude que na função os 
caracteriza”.

O juiz  ainda  tem  de  
enfrentar  um  calvário  par-
ticular, a via crucis da crise 
no seu espaço profissional, 
determinada pelos dilemas 
impostos pelo caráter dual 
do Estado brasileiro.   De 
um lado, o Estado liberal, 
fincado nas bases do equi-
líbrio entre os Poderes, no 
império do direito e das 
garantias individuais. De 
outro, o Estado assistencial, 
de caráter providencial, 
voltado para a expansão dos 
direitos sociais, ajustados e 
revigorados pela Constitui-
ção de 88.  

Os resultados vão bater 
em sua mesa: enxurradas 
de demandas crescentes 
e repetitivas em questões 
de toda a ordem. Chegou 
a hora da verdade para os 
Tribunais. O juiz deve ser, 
por excelência, o protótipo 
das virtudes.

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

e de comunicação Twitter@
gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Em análise 
no Senado, 
pontos de 
recarga 
para carros 
elétricos

A Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle do Senado vai 
analisar projeto que prevê 
a instalação de pontos de 
recarga para carros elétri-
cos pelas distribuidoras de 
energia. O texto autoriza 
as distribuidoras a criarem 
uma tarifa específica para 
custear esse serviço, que 
seria paga apenas pelos 
consumidores que o utiliza-
rem. De autoria da senadora 
Daniella Ribeiro (PP-PB), a 
tarifa financiará a instalação 
e a manutenção dos pontos 
de recarga e também a adap-
tação da rede elétrica para 
recebê-los. 

O mecanismo de tarifação 
deverá permitir que os usuá-
rios acessem qualquer ponto 
dentro da área de cobertura 
da distribuidora, e o serviço 
deverá oferecer também a 
opção de pré-pagamento. 
Fica proibida a transferência 
de custos para os clientes 
da distribuidora que não 
fizerem uso dos pontos de 
recarga. As distribuidoras 
serão responsabilizadas por 
danos elétricos causados 
aos veículos que usarem o 
serviço de recarga. 

O Poder Executivo ficará 
incumbido de definir os pa-
drões técnicos dos pontos, 
e as distribuidoras deverão 
estabelecer as normas de 
segurança. Daniella observa 
que não existe nenhuma 
restrição à implementação 
de pontos de recarga no 
país, mas também não há 
incentivos para que esses 
investimentos aconteçam. 
Ao estabelecer uma fonte 
de custeio para as distri-
buidoras, a senadora espera 
vencer esse obstáculo (Ag.
Senado).

Consumidor tem direito de saber quanto 
paga de imposto, defende Randolfe.

Está pronto para ser vo-
tado na Comissão de Fisca-
lização e Controle do Senado 
o projeto que estabelece o 
dever de o fornecedor in-
formar o valor dos tributos 
incidentes sobre os produtos 
e serviços ao consumidor. A 
proposta do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) 
determina que ofertas e 
apresentação de produtos ou 
serviços devem incluir o pre-
ço sem o valor do ICMS e dos 
demais tributos sobre eles 
incidentes, discriminando 
assim quanto o consumidor 
está pagando em taxas.

Randolfe declara que o 
projeto busca corrigir a 
omissão dos impostos na 
apresentação de produtos 
ou serviços, ao prever que os 
fornecedores devem expor 
informações corretas, claras 
e em língua portuguesa so-
bre os bens oferecidos, além 
de informar com precisão a 
carga de tributos indiretos 
incidentes sobre o consumo.

“Trata-se de informação 

essencial para que os con-
sumidores saibam quanto 
de fato se paga de imposto 
sobre os bens adquiridos 
no comércio e, consequen-
temente, para tornar mais 
transparente a relação entre 
o governo, que frequente-
mente apresenta propostas 
de aumento de carga tri-
butária, e os contribuintes, 
que muitas vezes reclamam 
da grande quantidade de 
impostos incidentes sobre 
os produtos e serviços. Na 
maior parte dos países mais 
desenvolvidos, isso se faz há 
décadas”, disse.

O senador ainda defende 
que explicitar os dados sobre 
a carga tributária possibilita-
rá aos consumidores saber o 
quanto de imposto poderá 
ser sonegado, caso não peça 
a nota fiscal. Randolfe acre-
dita que isso fará com que 
os contribuintes solicitem 
o documento com mais fre-
quência, contribuindo para 
reduzir a sonegação fiscal 
(Ag.Senado).

Concurso do Senado: 
edital está em fase 
de ajustes

O presidente da comissão 
examinadora do concurso 
público do Senado, Roberci 
Ribeiro, esclareceu alguns 
dos motivos pelos quais o 
edital do certame ainda não 
foi publicado. Segundo ele, a 
comissão teve de fazer “uma 
série de ajustes nos modelos 
[de edital] até então adotados” 
para adequá-los à legislação 
vigente, a exemplo das regras 
de acessibilidade e de inclusão 
social. 

Ele assegura que a comissão 
está trabalhando para a publi-
cação do edital o mais breve 
possível. “Tanto o projeto bá-
sico como o edital de abertura 
precisam contemplar regras 
claras e objetivas que assegu-
rem a implementação dessas 
políticas públicas de cotas. 
O concurso deve ser o mais 
inclusivo e participativo possí-
vel, assegurando um conjunto 
de tecnologias assistivas para 
os candidatos que demandem 
atendimento especial”, diz o 
presidente da comissão.

A comissão está trabalhan-
do em um procedimento de 
identificação dos candidatos 
negros, pardos e com defici-
ência para evitar fraudes. No 
caso das cotas para negros, 
será averiguada a veracidade 
da declaração do candidato. 
Outra inovação, foi submeter 
os critérios de recrutamento e 
seleção às secretarias que se-
rão responsáveis pela lotação 
dos futuros servidores. 

O presidente da comissão 
elogiou a criação, pela Secreta-
ria de Transparência do Sena-
do, do hotsite do concurso na 
internet. Para ele, a iniciativa 
traz informações pertinentes 
não somente para os futuros 
candidatos, mas também para 
a comunidade interessada no 
trabalho desenvolvido na Casa 
(Ag.Senado).

Está pronto para ser votado na Comissão 
de Serviços de Infraestrutura do Senado o 
projeto que autoriza o uso dos recursos do 
Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) 
para custear desapropriações de áreas 
destinadas à ampliação da infraestrutura 
aeroportuária e aeronáutica civil. O pro-
jeto altera a Lei 12.462, de 2011, a fim de 
prever nova aplicação para os recursos 
do FNAC. 

O texto torna explícito que os recursos 
do fundo poderão ser utilizados para cobrir 
custos de desapropriações em áreas de 
ampliação aeroportuária. O Decreto 8.024, 
de 2013, que regulamenta o funcionamen-
to do FNAC, entre outras possibilidades, 
adianta que os recursos poderão ser 
utilizados para a realização de investi-

mentos em modernizações, construções, 
reformas e ampliações da infraestrutura 
aeroportuária e aeronáutica civil.

“A medida contribuirá para facilitar a 
ampliação de aeroportos ao disponibilizar 
recursos para tal fim, especialmente no 
momento em que o fundo recebe vultosos 
aportes em razão das últimas rodadas de 
concessões realizadas pelo governo fede-
ral”, observa o relator da proposição, sena-
dor Marcos Rogério (DEM-RO), favorável 
à aprovação do texto. A proposição será 
analisada em caráter terminativo na CI. Se 
aprovada, seguirá direto para a Câmara. 
De autoria do ex-senador Dalírio Beber, 
a proposição já foi aprovada na Comissão 
de Assuntos Econômicos, em dezembro 
de 2018 (Ag.Senado).

Usina de produção de biodiesel em Guamaré, 
no Rio Grande do Norte.

Atualmente a lei esta-
belece 10% como per-
centual obrigatório, 

mas o projeto do senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR), 
sobe o percentual para até 
20% de biodiesel na compo-
sição do combustível. 

O projeto prevê um au-
mento escalonado: de 11% 
a 15%, com evolução de 1% 
ao ano a partir de 12 meses 
após a data de promulgação 
da lei, sendo que para as re-
giões com grande produção 
de biodiesel esse aumento 
anual pode chegar a 2% ao 
ano. A cota só passaria de 
15% (até chegar a 20%) 
após um prazo de testes. 
Também prevê que, em 
dois anos da sanção da lei, 
o transporte público das 

Maia aguarda a volta do presidente do Senado para definir a 
instalação da comissão.

Percentual maior de biodiesel no óleo 
diesel está pronto para ser votado

Está pronto para votação na Comissão de Infraestrutura do Senado um projeto que aumenta a 
quantidade mínima de biodiesel que é adicionada ao diesel brasileiro

mento seja contado a partir 
de 2019, e não 12 meses 
após a lei entrar em vigor. 
Ele também retirou a pre-
visão de se criar um grupo 
de trabalho para aferição 
da viabilidade do uso do 
biodiesel puro. Destacou 
os benefícios decorrentes 
do combustível renovável 
para a preservação do meio 
ambiente.

Além disso, Bezerra lem-
brou que, do ponto de vista 
socioeconômico, a produ-
ção de biodiesel favorece 
o desenvolvimento da agri-
cultura familiar e o agrone-
gócio, criando empregos e 
gerando renda no campo, 
com maior arrecadação 
para estados e municípios 
(Ag.Senado).
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cidades com mais de um 
milhão de habitantes de-
verá ter 20% de biodiesel.

O relator do projeto, se-
nador Fernando Bezerra 

Coelho (MDB-PE), se mos-
trou favorável à aprovação, 
mas apresentou mudanças 
ao texto. Ele sugeriu que o 
prazo para o início do au-

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia, defendeu a instalação 
da comissão mista da refor-
ma tributária na primeira 
semana de fevereiro, assim 
que os trabalhos legislati-
vos forem retomados. Maia 
disse que vai aguardar o 
retorno do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
para decidir sobre a insta-
lação do colegiado.

“Vou conversar com o 
presidente Davi e vamos or-
ganizar isso para a primeira 
semana de fevereiro”, dis-
se. No final do ano passado, 
Alcolumbre anunciou a 
criação de uma comissão 
mista de 15 deputados e 
15 senadores para propor 
um texto que concilie as 
propostas do Senado, da 
Câmara e do governo, que 

Câmara se prepara para instalar 
comissão mista da reforma tributária
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ainda não foi encaminhada 
ao Congresso.

A nova comissão deve 
sistematizar os trabalhos 
já produzidos pelas duas 
Casas, de forma a facilitar 
a tramitação da proposta. 

Regimentalmente, mesmo 
com a instalação da comis-
são mista, nada impede a 
Comissão Especial da Re-
forma Tributária da Câmara 
de continuar em funciona-
mento (Ag.Câmara).

Projeto autoriza uso de fundo na 
infraestrutura aeroportuária

Informação de preço 
de produto deve incluir 

valor sem impostos
Roque de Sá/Ag.Senado


