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O que há?

E
ncontro o Marciano. Estava saindo da sua nave, que pa-
rece um carro chinês com peças impressas em 3D. Não
nos víamos desde 2014. Trocamos um abraço apertado.

Marcianos são afetuosos e meio grudentos. Gostam de tocar,
de beijar e de pedir notícias de quase todo mundo.

– Como vai o Brasil?
– Não sei.
Ele se espanta. Marcianos são cartesianos. Medem tudo

com estatísticas e indicadores. Meu amigo trata de pedir da-
dos precisos:

– Melhorou?
– Depende.
– Piorou?
– Depende.
Marciano fica me olhando como se eu fosse um extrater-

restre. Quer dizer, um terráqueo, um estranho, um não mar-
ciano, um louco:

– Ainda estão no “nós contra eles”?
– Não.
– Avançaram?
– Depende.
– Como assim?
– Acho que agora estamos

no “todos contra todos”.
Fico preocupado com o que

o Marciano vai pensar de nós.
A nossa imagem em Marte,
especulo, dependerá da con-
versa que estamos travando
num pátio de shopping center.
Tento evitar assuntos espinhosos.

– Lula está preso? – ele pergunta.
– Sim.
– E o Temer?
– Na Presidência da República.
– E o Aécio?
– No Senado.
– E o Maluf?
– Cumprindo prisão domiciliar na sua mansão.
– Como se explica isso?
– Cada processo tem seu tempo e suas particularidades –

respondo.
– Hãhã...
A resposta me surpreende. Se ele não fosse tão verde, se-

ria acusado de vermelho. Como pode ser verde um homem do
planeta vermelho? Não me atrevo a questionar. Ele não gosta
muito de conversa fiada.

– Quem ganha as eleições? – dispara.
– Depende.
– De que ou de quem?
– Dos eleitores.
Marciano me fuzila com seus olhos de vidro. Deixo passar

a fúria do visitante para completar meu complexo pensamen-
to sobre o tema.

– Tudo depende do tamanho da descrença dos eleitores na
política.

– E daí?
– Quanto maior a descrença, maior a chance de ganhar

um dito “novo”.
– Isso é bom?
– Depende.
– Obrigado. Volto para casa mais informado.
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“

Presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris)

O
presidente da República san-
cionou, com sete vetos, o
projeto de lei n° 7.448/2017,
consubstanciado na lei n°

13.655/2018, com o aproveitamento
de 30 artigos, de modo que, como já
alertado por muitas entidades e juris-
tas, criou-se um diploma que abre
portas para a relativização do contro-
le da improbidade administrativa,
quando não para a sua impunidade.
Com efeito, em que pese saudáveis os
vetos pontuais, restaram na lei dispo-
sitivos que facilitam a violação dos
princípios da segurança jurídica e da
independência e harmonia dos pode-
res, com exagerados conceitos inde-
terminados, o que contradiz o pro-
pósito da alteração, cujos fundamen-
tos teriam por meta maior segurança
jurídica. Segurança jurídica para
quem? Para o Estado e a sociedade,
ou para maus administradores?

Sabe-se que muitos dos defeitos
de atos administrativos se dão por me-
ras irregularidades, ou até por desco-
nhecimento técnico, sem dolo ou inten-
ção de lesar o erário. Mas nem por is-
so se pode admitir uma legislação
que, a pretexto de mostrar compreen-
são com os que assim agem, traz re-

gras abertas e facilitadoras para os
que atuam de modo diverso. Em se
tratando de coisa pública, a lei deve
ter como princípio a segurança da ad-
ministração e tratar a dúvida em fa-
vor da sociedade e não do gestor. Na
nova lei há uma evidente inversão dis-
so, facilitando o aproveitamento de
atos potencialmente nulos, dificultan-
do o controle e obrigando o Poder Ju-
diciário e os órgãos controladores a al-
gumas benevolências, tais como não
decidir sem avaliar as “consequências
práticas” e oferecer “alternativas” de
convalidação do ato, e ainda conside-
rar as indeterminadas “dificuldades
reais do gestor e as exigências das po-
líticas públicas a seu cargo”, aferição
que encerra muito subjetivismo.

A Ajuris, tal como fez com o envio
de nota técnica ao presidente da Re-
pública pedindo o veto do projeto, bus-
cará o reconhecimento da inconstitu-
cionalidade da lei ou de muitos dos
seus dispositivos junto ao STF. Infeliz-
mente, vivemos tempos em que mui-
tas das políticas públicas são judiciali-
zadas, o que não é prática desejada
pelo Judiciário, mas infelizmente a
atuação – ou omissão – dos demais
poderes a tanto obrigam.

CHARGE
Tacho

DO LEITOR
Renato Panattieri

Ciência exata
Se existe uma ciência que é

exata é a Matemática, portanto é
algo humanamente impossível
acontecer em nosso Brasil um
rápido crescimento da nossa eco-
nomia. Pelo simples fato de que
quem poderia injetar esse dinhei-
ro no mercado seria a grande mas-
sa assalariada, que tem cada vez
mais seus ganhos diminuídos, e o
governo, através de várias manei-
ras, cada vez suga mais dinheiro.
Como por exemplo o IR retido na
fonte, sobre o qual foi noticiado
que foram recolhidos no ano pas-
sado mais de R$ 5 bilhões indevi-
damente, pois se na tabela houves-
se tido uma correção, hoje quem
ganha em torno de R$ 3.500,00 es-
taria isento. Assim sendo, a partir
de R$ 1.900,00 é taxado, para onde
vai esse dinheiro? Cobrir o mau ge-
renciamento das contas públicas?
Jorge Delmar, Viamão

Iluminação
Tenho circulado pelo Gasôme-

tro e vejo aquela bela obra da or-
la quase pronta, há anos. Mas o
que chama atenção é que, à noite,
vejo as luminárias dos postes lon-
gos e inclinados terem suas lâm-
pas falhando, ou apagadas. Com
cores variadas. Talvez mal liga-
das. Desde que Thomas Edison in-
ventou a lâmpada, houve muita
evolução. Temos agora um tablet
que nos liga com as pessoas e o
mundo. Sendo assim, por que não
é possível ligar uma simples lâm-
pada? Será o Fator Brasil?
Eri Tonietti Bellanca, Porto Alegre
Infâmias

Oportuna a coluna do Juremir,
na qual aborda as torturas da dita-
dura militar. Sugiro que escreva
outra, desta vez lembrando um di-
tador tão ou mais execrável: Getú-
lio Vargas. Lembrando o Departa-
mento de Imprensa e Propaganda
(DIP) que não apenas censurava,
mas empastelava os jornais do
Partido Comunista, prendia e tor-
turava seus jornalistas e distribui-
dores. Para referências leiam a tri-
logia que Jorge Amado (deputado
pelo PC) escreveu no exílio em Pa-
ris: "Os Subterrâneos da Liberda-
de", Volume 1: "Os Ásperos Tem-
pos", volume 2: "A Agonia da Noi-
te" e volume 3: "A Luz no Túnel".
Disponíveis na Internet em PDF.
Tive familiares encarcerados, sem
julgamento, pelo crime de se co-
municarem em idioma alemão ou
italiano, nos seus lares.
Jayme José de Oliveira, Capão
da Canoa

Foro privilegiado em votação

FUNDADO EM 1° DE OUTUBRO DE 1895
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR

DIRETOR PRESIDENTE: Sidney Costa | scosta@correiodopovo.com.br
DIRETOR ADMINISTRATIVO: Claudinei Girotti | cgirotti@correiodopovo.com.br
DIRETOR DE OPERAÇÕES: Emanuel Simões | esimoes@correiodopovo.com.br

DIRETOR DE REDAÇÃO: Telmo Ricardo Borges Flor | telmo@correiodopovo.com.br
DIRETOR COMERCIAL: João Müller | jmuller@correiodopovo.com.br

OPINIÃO

Impresso simultaneamente nos parques
gráficos de Porto Alegre e Carazinho

JUREMIRMACHADODA SILVA
juremir@correiodopovo.com.br

Como pode ser
verde um homem do
planeta vermelho?
Não me atrevo
a questionar. Improbidade relativa ou impunidade legalizada?
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A
retomada do processo que julga a restri-
ção ao foro privilegiado no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) é acompanhada com
muito interesse pela sociedade, uma vez

que são evidentes algumas distorções em casos
nos quais as prerrogativas de foro são emprega-
das para adiar a tramitação normal das ações en-
volvendo demandados que possuem esse privilé-
gio. Atualmente, mais de 50 mil pessoas estão ao
abrigo dessa condição e se beneficiam do fato de
que o STF, por ser um tribunal constitucional, en-
frenta mais obstáculos para realizar os procedi-
mentos mais comuns de apuração, como análise
de documentos, coleta de provas, oitivas de teste-
munhas, entre outros, que são feitos com mais ce-
leridade nos graus inferiores de jurisdição.

A restrição ao foro privilegiado passou a ser
uma medida tida por necessária pela esmagadora
maioria da população. Somente com tal extinção
se poderá dizer que o preceito republicano de que
todos são iguais perante a lei realmente estará vi-
gendo em sua plenitude. As exceções valerão pa-
ra alguns cargos em atividades relacionadas à fun-
ção e somente durante o mandato.

A interrupção dessa votação no plenário do
STF se deu quando já havia sete votos a favor da
vigência restrita. Faltam quatro ministros votar e
tudo indica que haverá mesmo a aprovação dessa
matéria. Resta esperar que ela contribua para que
haja menos réus querendo apostar na impunidade.
Como já se disse, a justiça não pode tardar, tanto
para condenar como para evidenciar a inocência.
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