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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afastou o impacto de declarações do presidente Jair
Bolsonaro na reforma da Previdência. Ontem, a CCJ da Casa aprovou uma série de requerimentos para realização
de audiências públicas na semana que vem. “O Senado vai trabalhar como está trabalhando, como a Câmara
trabalhou, para ajudar o Brasil. A gente não vai ficar se ligando em manifestações de uma autoridade ou de outra”,
disse Alcolumbre ao ser perguntado se os comentários de Bolsonaro podem atrapalhar a tramitação da proposta. O
papel de Bolsonaro, afirmou Alcolumbre, é encaminhar a proposta ao Congresso. Estadão Conteúdo

Davi nega que falas de Bolsonaro impactem na reforma

A
Econômica. A proposta,
aprovada em julho na comis-
são mista de deputados e
senadores, altera leis como
o Código Civil e a Consoli-
dação das Leis do Trabalho
(CLT). Os deputados anali-
saram na sessão de ontem
os destaques (sugestões de
mudança no texto). Todos
foram derrubados e o texto
foi mantido da forma como
foi aprovado na terça (13). A
proposta, com 20 artigos,

Câmara dos Depu-
tados concluiu on-
tem (14) a votação
da medida provisó-
ria conhecida como
MP da Liberdade

promove alterações em re-
gras de direito civil, adminis-
trativo, empresarial e traba-
lhista. O texto também traz
medidas que impactam os
negócios privados, de em-
presas e comércios. O ob-
jetivo é reduzir a burocracia
e trazer mais segurança ju-
rídica para as atividades eco-
nômicas.

Entre outros pontos, a
proposta define regras para
trabalho aos domingos, es-
tabelece que a carteira de
trabalho será emitida “prefe-
rencialmente” em meio ele-
trônico, e prevê os critérios
para a adoção do registro de
ponto de funcionários. O tex-
to aprovado foi apresentado
pelo relator, deputado
Jeronimo Goergen (PP-RS).
Nos últimos dias, o parla-

mentar negociou mudanças
na proposta que tinha sido
aprovada na Comissão Mis-
ta de deputados e senado-
res. As alterações foram fei-
tas para evitar
questionamentos sobre a
constitucionalidade da ma-
téria. Agora, o projeto preci-
sa passar pelo Plenário do
Senado. A MP precisa ser
votada pelos senadores até
o dia 27 de agosto, para não
perder a validade.

Dentre as mudanças na
legislação propostas pela
MP, está a que trata sobre o
trabalho aos domingos. A
Medida Provisória libera o
trabalho aos domingos e fe-
riados. Para isto, muda a
norma sobre o descanso
semanal de 24 horas. Atual-
mente, a CLT prevê que o

descanso “deverá coincidir
com o domingo, no todo ou
em parte”. Agora, o descan-
so será “preferencialmente
aos domingos”, abrindo es-
paços para a concessão do
benefício em outros dias da
semana. Deixa claro tam-
bém que é possível o traba-
lho aos domingos, estabele-
cendo que o empregado pre-
cisa ter uma folga em um
domingo em um período
máximo de quatro semanas.

A MP prevê o fim do
alvará para atividades de
baixo risco, como costurei-
ras e sapateiros. A definição
das atividades de baixo ris-
co será estabelecida em um
ato do Poder Executivo,
caso não haja regras esta-
duais, distritais ou munici-
pais sobre o tema. Outro

pronto previsto no texto diz
respeito à desconsideração
da personalidade jurídica,
que é um mecanismo esta-
belecido no Código Civil, de
2002, que permite que sóci-
os e proprietários de um ne-
gócio sejam
responsabilizados pelas dí-
vidas de sua empresa. Isso
pode ocorrer nos casos em
que fique caracterizado que
há desvio de finalidade da
empresa e confusão
patrimonial entre os bens
dos sócios e os da pessoa
jurídica. O texto também
muda o trecho do Código
Civil que trata dos negócios

PROPOSTA votada ontem pelos deputados segue
para o Senado e precisa ser aprovada até o dia 27

Deputados aprovam projeto sobre abuso de autoridade

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na noite de on-
tem (14) o texto-base do pro-
jeto que define em quais as
situações será configurado
o crime de abuso de autori-
dade. A aprovação aconte-
ceu poucas horas após o
plenário ter decidido dar ur-
gência à proposta. Durante
a sessão, alguns parlamen-
tares defenderam o adia-
mento da votação, mas a
maioria dos deputados op-
tou por votar o texto-base
ontem. Para concluir a vota-
ção do projeto, os deputados
ainda precisam analisar os
destaques, propostas que
visam modificar trechos do
projeto. Esta etapa estava
em andamento até a última
atualização desta reporta-
gem. Como a proposta já foi
aprovada pelo Senado, se-
guirá para sanção do presi-
dente Jair Bolsonaro se não
for alterada pelos deputados.

Durante a sessão de
ontem, os líderes de PV,
Novo, Podemos e Cidadania
defenderam o adiamento da
votação. Argumentaram que

havia divergências em rela-
ção ao texto e que seria pre-
ciso mais tempo para anali-
sar a proposta.

Mais cedo, a Câmara
havia decidido, por 342 vo-
tos a 83, dar urgência ao
projeto que define as situa-
ções em que será configu-
rado o crime de abuso de
autoridade. O projeto define
uma série de situações em

que servidores e integrantes
dos três poderes poderão ser
enquadrados no crime. De-
termina, ainda, como se dará
o processo penal, a
responsabilização e os efei-
tos da condenação. Duran-
te a votação da urgência, 18
partidos orientaram voto a
favor da proposta. O Novo e
Cidadania orientaram voto
contra o pedido. Já o Pode-

Câmara aprova MP da Liberdade
Econômica. Texto vai ao Senado

POR FERNANDA VIVAS
TV GLOBO — BRASÍLIA

PONTO DE VISTA
A Amazônia, o Brasil e o Mundo

A
muito bem conduzido pela
âncora Renata Lo Prette,
teve como tema “Os rumos
da política ambiental e seu
impacto no agronegócio”, e
contou com a participação
do Ministro do Meio Ambi-
ente, Ricardo Salles, do ex-
diretor do INPE, Ricardo
Galvão, e do Diretor da
ABAG-Associação Brasilei-
ra do Agronegócio, Marcello
Brito. Não se pode desejar
um trio mais qualificado do
que esse para tratar de uma
matéria que tem como ful-
cro nuclear a preservação da
Amazônia. Independente-
mente de discordâncias pon-
tuais, duas coisas ficaram
claras naquele acalorado en-
contro: 1) a necessidade de
criar mecanismos que coí-
bam o avanço do

os queridos amigos
Rita e Mário Nelson
de Carvalho!

A última edição
do programa Painel,
da Globo News,

Joaci Góes

desmatamento sem critério;
2) a existência de grupos de
interesse, dentro e fora do
Brasil, de diferentes mati-
zes, empenhados em
demonizar o papel do atual
Governo. Há, portanto, uma
nítida intenção de promover
uma confusão entre a reali-
dade da Amazônia e sua
percepção pela ampla co-
munidade leiga, Brasil e
Mundo afora. A tal ponto que,
recentemente, a conceitua-
da revista Foreign Policy
publicou uma matéria fictí-
cia, segundo a qual, no ano
de 2025, o governo norte-
americano mandaria suas
tropas invadir o Brasil para
assegurar a preservação do
bioma amazônico. Registra-
mos, aqui, com o sentimen-
to de dever cumprido, que a
legislação que regula as
ações humanas no ambien-
te do Bioma Amazônico, foi
produzida sob nossa dire-
ção, quando presidimos a
Comissão do Meio Ambien-

te da Câmara dos Deputa-
dos, em 1989.

A floresta tropical ama-
zônica cobre grande parte
do Noroeste do Brasil, es-
tendendo-se por mais oito
países, sobretudo a
Venezuela, Colômbia, Peru
e Bolívia. Há duas
amazônias: uma natural e
outra legal. Da Amazônia
natural, que cobre quase
sete milhões de km², parti-
cipam nove países, ficando
o Brasil com cerca de 60%
que representam quase a
metade do nosso território
continental de oito milhões,
quinhentos e onze mil km²,
sem contar, obviamente, o
território molhado, compos-
to pelas águas territoriais
que avançam duzentas mi-
lhas, mar adentro, área a que
o Almirante da Marinha Bra-
sileira, Guimarães Carvalho,
num momento de rara inspi-
ração, batizou de Amazônia
Azul, da qual a nossa Baía
de Todos os Santos, chama-
da pelos nativos de Kirimurê,
é a capital natural, por suas
dimensões, história, beleza
e localização, bem ao cen-
tro da extensa costa brasi-
leira.

Impõe-se distinguir entre
a Amazônia Legal, brasilei-

ra, com 5,2 milhões de km²,
e a Amazônia Natural, com
4,2 milhões de km². A Ama-
zônia Legal constitui uma
zona administrativa, integra-
da, totalmente, pelos esta-
dos do Amazonas, Pará,
Mato Grosso, Acre,
Rondônia, Roraima e
Amapá, e parcialmente, pe-
los estados do Tocantins e
do Maranhão.

Há, portanto, uma área
de cerca de um milhão de
km², quase duas vezes o
tamanho do Estado da
Bahia, dentro da Amazônia
Legal que não se sujeita às
mesmas regras de preserva-
ção da Amazônia Natural
que, segundo se estima, ain-
da tem 95% do seu bioma
inteiramente preservados,
dado que mantém o Brasil
na vanguarda mundial da
preservação ambiental. É
imperioso distinguir entre
marketing ideológico e da-
dos factuais. Esse milhão de
km² excedente inclui uma
parte do Pantanal e várias
áreas de cerrado que se dis-
tribuem ao longo da faixa
que vai desde o Mato Gros-
so até o Amapá, onde se
realizam desmatamentos,
perfeitamente legais. Esse
fato tem sido propositada-

mente ignorado nas campa-
nhas em curso, em grande
medida financiadas pelo
agronegócio norte-america-
no, a cujo serviço se encon-
tram ONGs compostas por
espertalhões que vivem da
ingenuidade popular, com
base na qual abiscoitam
parcelas significativas do
Fundo Amazônia, de um bi-
lhão de dólares, anuais, cri-
ado em 2008. O Acordo do
Clima, firmado em 2015, é a
principal conquista derivada
desse Fundo.

Recorde-se a inteligen-
te e bem elaborada respos-
ta que o então Senador Cris-
tóvão Buarque deu, anos
atrás, quando, no exterior,
foi perguntado se não acha-
va justa a
internacionalização dos re-
cursos de nossa Amazônia.
Disse ele que estaria de
acordo, se os países ricos
do mundo também concor-
dassem em parti lhar
conosco suas riquezas. A
provocação cessou, instan-
taneamente.

A momentosa questão
que envolve o bioma da Ama-
zônia, derivada do interesse
internacional por sua preser-
vação, se me afigura de so-
lução, relativamente sim-

ples: O
M u n d o
paga ao
B r a s i l
uma com-
p e n s a -
ç ã o
pecuniária
para que se prive de explo-
rar, a seu talante, o que é
seu. Quinhentos bilhões de
dólares anuais, um quinto de
nosso PIB, parecem-me
uma cifra razoável, a ser for-
mada pelos países industri-
alizados que constroem o
seu bem-estar, emitindo
mais de 90% do temível CO²
que compromete o equilíbrio
térmico planetário.

Esses recursos seriam
usados, prioritariamente,
para estender a cem mi-
lhões de brasileiros o aces-
so a saneamento básico,
cuja falta lhes compromete
a saúde, longevidade e de-
sempenho econômico, bem
como acesso a educação
de qualidade para libertá-
los do discurso populista
opressor e enganador de
maus políticos da direita, da
esquerda e do centro. Sem
isso, os pobres de todas as
etnias continuarão falando
ao vento e entregues ao
deus-dará.
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jurídicos (acordos celebra-
dos entre partes, com um
objetivo determinado, com
consequências jurídicas).
Um exemplo desse negócio
é um contrato de compra e
venda de um bem entre duas
pessoas, que formalizam
suas intenções e estabele-
cem as regras e condições
sob as quais o negócio deve
ser feito. A proposta inclui
um dispositivo que prevê que
as partes podem pactuar
regras de interpretação das
regras oficializadas no acor-
do, mesmo que elas sejam
diferentes das previstas em
lei.

mos e PSL, partido do pre-
sidente Jair Bolsonaro, libe-
raram as bancadas. Mas o
que diz a proposta? O que
vai configurar crime de abu-
so de autoridade? Segundo
o texto, obter prova em pro-
cedimento de investigação
por meio ilícito (pena de um
a quatro anos de detenção);
Pedir a instauração de in-
vestigação contra pessoa
mesmo sem indícios de prá-
tica de crime (pena de seis
meses a dois anos de de-
tenção); Divulgar gravação
sem relação com as provas
que se pretende produzir em
investigação, expondo a in-
timidade dos investigados
(pena de um a quatro anos
de detenção). Outro ponto
previsto na legislação é que
estender a investigação, de
forma injustificada, gera
pena de seis meses a dois
anos de detenção. Negar
acesso ao investigado ou a
seu advogado a inquérito ou
outros procedimentos de in-
vestigação penal (pena de
seis meses a dois anos);
Decretar medida de privação
da liberdade de forma ex-
pressamente contrária às si-
tuações previstas em lei
(pena de um a quatro anos).

PROPOSTA passou pelas comissões e foi aprovada
pelo plenário. Texto já teve aprovação no Senado e
seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro

O Supremo Tribunal
Federal (STF) aprovou,
ontem, em sessão admi-
nistrativa, o orçamento da
Corte para o ano de 2020,
de R$ 686,7 milhões, e
sem a previsão de reajuste
nos salários dos minis-
tros. O orçamento é R$
91,9 milhões menor que o
do ano passado, de R$
778,6 milhões. A redução
se deu devido à adequa-
ção às regras da Emenda
Constitucional 95, do teto
de gastos públicos,
promulgada em 2016.

A emenda previu um
período de três anos de
adequação do Poder
Judiciário, que a partir do
ano que vem fica plena-
mente sujeito às novas
limitações orçamentárias.
A proposta orçamentária
do STF para 2020 será
enviada agora ao Poder
Executivo, que a incorpora
ao Projeto de Lei Orça-
mentária (PLO), a ser
apreciado pelo Congresso
Nacional.

STF aprova orçamento sem
aumento para os ministros

FELIPE PONTES
AGÊNCIA BRASIL  

Mesmo com as novas
limitações, o STF garantiu
em seu orçamento espaço
para renovações nas
instalações da Corte,
incluindo R$ 3,3 milhões
para a reforma da fachada
do edifício-sede.

O maior gasto do
tribunal é com salários e
encargos de pessoal, que
somam R$ 490,3 milhões.
Estão previstos R$ 39,1
milhões para a
contratação de
terceirizados, que auxiliam
em atividades como
limpeza, segurança e
comunicação.

Neste ano, o salário
dos ministros do STF
subiu de R$ 33,7 mil para
R$ 39,2 mil. O reajuste,
de 16,3%, foi aprovado em
sessão administrativa por
7 votos a 4. O aumento foi
depois confirmado pelo
Congresso, ocasionando
um efeito cascata na
administração pública,
uma vez que o salário dos
ministros serve de teto
para a remuneração de
todos os servidores
públicos.


