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Para Rui Barbosa, a pior das ditadu-
ras é a do Judiciário, pois nela não 
se tem a quem recorrer. Rui era um 

intelectual que expressava conceitos pro-
fundos em linguagem simples, diversa-
mente do que sobre ele se difunde. Num 
julgamento tentou convencer os minis-
tros do STF de que poderiam declarar 
uma lei inconstitucional se ela contra-
riasse a Constituição. Mas, os ministros, 
viciados no pensamento monárquico, 
diziam que, tal como a sanção do Impe-
rador, sanava a inconstitucionalidade da 
lei a sanção do presidente da República 
também o fazia. Os ministros não conhe-
ciam os seus poderes ou não queriam 
conhecer e continuaram a ignorá-los.

Na atualidade vemos o Judiciário 
atuando perigosamente, colocando em 
risco as liberdades que lhe competia ga-
rantir. Há magistrados assumindo o pa-
pel de combatentes de ilegalidades, de 
imoralidade e de impunidade, quando 
o papel do juiz, no nosso sistema, é de 
árbitro dos interesses confl itantes. Se o 
juiz assume o papel de combatente de 
uma causa ele perde a imparcialidade, 
qualidade essencial para o exercício da 
magistratura.

Quando você reforma a área de 
serviço e vai à loja comprar uma 
porta, claro que a ideia é comprar 

uma porta mais simples. Então você se 
dirige ao vendedor e diz para ele que 
quer uma porta simples para área de 
serviço. E o vendedor, mesmo sendo de 
uma loja de ponta, poderá lhe ofertar 
uma porta arranhada pela metade do 
preço. Isso porque, numa área de servi-
ço, nem sempre se investe nos melhores 
acabamentos. Assim, vale a pena com-
prar uma porta arranhada com 50% de 
desconto para ser instalada na área de 
serviço. Afi nal, após uma nova pintura 
tudo fi cará bem composto.

Por outro lado, quando uma pessoa 
com deficiência (PcD) vai a uma em-
presa em busca de um emprego, quase 
sempre é vítima da síndrome da porta 
arranhada. É comum que o empregador 
veja nesse trabalhador uma oportuni-
dade para compor o porcentual com a 
obrigatoriedade das cotas para pessoas 
com defi ciência e ainda pagando menor 
salário, uma vez que as vagas, na maio-
ria das vezes, são ofertadas para ativi-
dades mais simples e em ambientes da 
empresa onde o empregado terá pouco 
ou quase nenhum contato com a clien-
tela. Locais onde uma porta arranhada 
não é observada.

Síndrome da porta arranhada

Clima, câmbio 
e preço do pão 

Prisão sem fundamento legal
João Batista 
Damasceno 

Juiz de Direito e dou-
tor em Ciência Política

Geraldo 
Nogueira 
Subsecretário da Pes-
soa com Defi ciência 
no Município do Rio

Geraldo 
Gonçalves
Presidente do Sin-
ditrigo RJ e ES

 � Deputados e senadores que votaram ou se posiciona-
ram contra a orientação dos partidos em matérias na 
Câmara e no Senado vão pagar a fatura nas eleições. 
Quem “traiu” a legenda e concorrerá à reeleição terá 
fatias menores do Fundo Partidário. Partidos como o 
PP e PMDB, por exemplo, já têm a lista dos “divergen-
tes”. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou as legen-
das a usarem mais R$ 888 milhões do Fundo Partidá-
rio para bancar as campanhas de seus candidatos nas 
eleições desse ano. 

Disputa interna
 � Com o fim da doação 

milionária por empresas, 
o Fundo virou a salvação 
de quem vai às urnas. Mas 
ninguém acredita mesmo 
em distribuição equânime 
de valores. 

Fundo Eleitoral 
 � Outro fundo, o eleitoral, 

aprovado pelo Congres-
so no ano passado, libe-
rou R$ 1,7 bilhão para as 
campanhas. 

Do seu bolso
 � PT, PSDB, MDB, PP, PSB 

e PSD receberão mais re-
cursos do Fundo Parti-
dário. Os nanicos PCB, 
PCO, PMB e Novo terão 
menor participação na 
distribuição. 

Tabagismo 
 � Os senadores Ana Amé-

lia (PP-RS) e o senador 
Ivo Cassol (PP-RO) em-
perraram a votação do 
Projeto de Lei (PL 769) 
que amplia o combate ao 
tabagismo. Alegam que a 

medida pode trazer im-
pactos negativos para os 
produtores de tabaco, e 
pediram vista da propos-
ta do senador José Serra 
(PSDB-SP), pronta para 
ser votada na Comissão de 
Transparência e Defesa do 
Consumidor. 

Propaganda & Multa 
 � O texto de Serra, que tra-

mita há três, veda propa-
ganda de fumígenos nos 
locais de venda; proíbe uso 
de substâncias sintéticas e 
naturais que modifi cam o 
sabor de cigarros e estabe-
lece multa para o motoris-
ta que fumar na presença 
de menores de 18 anos.

Loucura 
 � Fiel defensor do presi-

dente Michel Temer, o de-
putado gaúcho Darcísio 
Perondi (MDB) rechaça a 
possibilidade de terceira 
denúncia contra o aliado. 
“Seria mais uma loucura 
da ditadura do Judiciário 
irresponsável”, incita o 
parlamentar. 

Entra e sai 
 � Indagado sobre a saída 

do ex-presidente do STF, 
Joaquim Barbosa, da dis-
puta presidencial, o de-
putado Gonzaga Patrio-
ta (PSB-PE) ironiza: “Ele 
nem entrou”. 

Prazo 
 � Deputados do PP, se-

gunda maior bancada 
da Câmara, rechaçam 
aliança com Ciro Go-
mes (PDT), e avisam que 
mantêm apoio a Rodrigo 
Maia (DEM) até julho.  

 Eixo Rio-SP
 � O diretor da Polícia Ro-

doviária Federal, Renato 
Dias, reforça que o com-
bate ao roubo de cargas 
passa pelas atuações siste-
máticas nas rodovias, em 
especial no eixo Rio/São 
Paulo onde se concentram 
85% dos ilícitos. “Intensi-
ficamos essa operação e 
alcançamos excelentes 
resultados através dessa 
integração com as forças 
de segurança”, afi rma. 

Prejuízo 
 � Dados da NTC Logísti-

ca revelam que, em 2017, 
foram registrados 25.970 

roubos de mercadorias 
em todo o País: um pre-
juízo de R$ 1,5 bilhão. As 
cargas mais visadas são 
produtos alimentícios, ci-
garros, combustíveis, ele-
trônicos, farmacêuticos, 
bebidas, têxteis e confec-
ções, autopeças e produ-
tos químicos. 

Sem ilações
 � O deputado Major Olím-

pio (SD-SP) coloca na con-
ta de ‘esquerdopatas’ as 
insinuações de ligações do 
presidenciável Jair Bolso-
naro (PSL) com o regime 
militar, diante da reve-
lação de documentos da 
CIA que indicam a mão de 
ferro do general Ernesto 
Geisel no mando de assas-
sinatos de subversivos na 
ditadura.

Menino da bola
 � “Bolsonaro é um mi-

litar que está buscando 
ser presidente demo-
craticamente pelo voto. 
Os esquerdopatas estão 
comemorando os docu-
mentos americanos. Em 
1969, Bolsonaro era um 
menino jogando bola na 
rua em Eldorado. Parem 
com a safadeza”

CHAVE DO COFRE
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PÓS-LULA 

 � Enquanto a cúpula do PT reluta em discutir a eventual substi-
tuição do ex-presidente Lula para a disputa presidencial, interna-
mente, o ex-ministro Jaques Wagner já conta com mais de 50% 
de apoio da chamada “ala progressista” do partido

A pretexto de evitar prescrição, ma-
gistrados têm imposto o cumprimento 
provisório de penas, antes do trânsito 
em julgado das decisões. Dispõe o arti-
go 283 do Código de Processo Penal que 
ninguém poderá ser preso senão em 
fl agrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária 
competente, em decorrência de sentença 
condenatória transitada em julgado ou, 
no curso da investigação ou do processo, 
em virtude de prisão temporária ou pri-
são preventiva.

As autoridades devem prender em 
fl agrante e qualquer do povo pode. As 
demais prisões dependem de ordem 
judicial. O fundamento da prisão em 
fl agrante é a certeza visual do crime. A 
prisão temporária visa a recolher pro-
vas do fato criminoso. A prisão preven-
tiva visa a proteger o processo, no caso 
em que a liberdade do acusado possa 
atrapalhar seu andamento. Fora destes 
casos somente há a possibilidade legal 
de prisão por sentença penal transita-
da em julgado. A imposição de execu-
ção provisória de sentença penal con-
denatória, sem trânsito em julgado, si-
tua-se à margem da legalidade e coloca 
os julgadores no mesmo patamar ético 
daqueles que estão sujeitos aos seus 
julgamentos por atuarem em descon-
formidade com a lei. Juízes à margem 
da lei são seres de altíssima periculosi-
dade social, dizia Tocqueville.

O panorama dos preços do tri-
go, infl uenciado por uma série 
de fatores, deverá sofrer aba-

los, no que concerne os preços futu-
ros, segundo a previsão do Sindicato 
das Indústrias de Trigo dos Estados 
do Rio de Janeiro e Espirito Santo 
- Sinditrigo. 

Os problemas climáticos, que afeta-
ram negativamente a produção nacio-
nal de trigo desta safra 17/18, com uma 
forte perda de 40% na produção em 
comparação com a safra 16/17 e ainda 
com prejuízo na qualidade, começam 
a se fazer sentir agora, com a falta de 
disponibilidade de trigo, fazendo com 
que os moinhos brasileiros aumen-
tem as importações.

A Argentina, nosso principal for-
necedor, está sem disponibilidade 
para atender a total demanda dos 
moinhos brasileiros. Junta-se a isso 
a consequência da Argentina ter per-
dido, nos três últimos meses, mais de 
20 milhões de toneladas, entre soja e 
milho, em consequência da pior seca 
dos últimos 40 anos, fato que acabou 
impactando nos preços.

Com esse cenário, o Brasil deve-
rá, já no inicio do segundo semes-
tre, completar seu abastecimento no 
Hemisfério Norte (Estados Unidos e 
Canada), pelo menos até dezembro, 
início da colheita da nova safra na 
Argentina.

A reação desses fatores foi um sig-
nifi cativo aumento no preço do trigo 
na Argentina, que estava oferecido 
em Janeiro/18 a US$ 175 por tonela-
da e hoje está a US$ 250,  aumento 
de 42%. Esse aumento será acompa-
nhado pelo escasso trigo nacional em 
termos de evolução de preço.

O enorme aumento custo das tari-
fas de energia elétrica, em nossos es-
tados - que registram o mais elevado 
preço do Brasil -, correspondendo ao 
dobro daquele praticado em Minas 
Gerais e São Paulo - é outro fator que 
interfere fortemente na fixação do 
preço do trigo na região. O reajuste 
médio para os consumidores indus-
triais será em média de 19,94%, se-
gundo o Portal G1.

O elevada cotação da moeda ameri-
cana, que vem ocorrendo ultimamen-
te, com alta acumulada de 10,97%, 
sem previsão de baixa no período, é 
mais um fator que irá concorrer para 
o aumento do preço fi nal do produto.
para propor alteração no § 5º do art. 
261 do Código de Trânsito Brasileiro, a 
fi m de incluir os condutores que exer-
cem atividade remunerada ao veículo, 
habilitados nas categorias A e B, entre 
os que poderão realizar o curso pre-
ventivo de reciclagem.

Estou certo que a nossa iniciativa 
dará tratamento igualitário para to-
das as categorias de motoristas profi s-
sionais. Assim, milhares de trabalha-
dores continuarão desempenhando 
suas atividades tranquilamente e ga-
rantindo o sustento de suas famílias.

Estratégias como esta - para manu-
tenção do emprego e geração de renda 
- sempre terão meu apoio no Congres-
so Nacional. Neste caso, trata-se de 
uma questão de justiça e de isonomia 
entre os profi ssionais do transporte. É 
preciso dar tratamento diferenciado 
para os que vivem desse ofício daque-
les que fazem uso dos seus veículos 
para fi ns particulares.

A lei determina que as empresas com 
100 ou mais empregados está obrigada 
a preencher de 2% a 5% das vagas com 
benefi ciários reabilitados ou PcD habi-
litada. Informe do Ministério do Traba-
lho (RAIS/2014) aponta que no Brasil, 
das 41.157 empresas com 100 ou mais 
postos de trabalho, somente 8.145 cum-
priram com o dever de empregar PcD, 
ou seja, menos de 20% das empresas. E 
das 567.729 vagas reservadas pela cota, 
foram empregados somente 226.818 
pessoas com defi ciência ou reabilitados, 
o que signifi ca 40% das vagas existen-
tes. Em relação ao número de empre-
gados, no ano de 2016, o país empregou 
45.641.677 pessoas sem defi ciência, en-
quanto formalizou o emprego de 418.521 
PcD, o que representa menos de um por 
cento de participação da pessoa com de-
fi ciência no mercado formal de emprego.

Não obstante aos esforços de fi scaliza-
ção dos Ministérios do Trabalho e Minis-
tério Público do Trabalho, ainda existe 
um relevante débito com esse segmento 
social quando o assunto é emprego. Não 
só em relação ao número de vagas preen-
chidas, mas na qualidade das vagas ofer-
tadas no mercado. Infelizmente, 95% das 
vagas disponibilizadas são subempregos 
com exigência do ensino fundamental 
ou médio incompleto. Resta ao PcD pre-
parar-se para os concursos, o que acon-
tece com quem tem maior qualifi cação, 
ou se sujeitar a uma colocação que não 
atenda às suas expectativas. Uma porta 
arranhada que o fará trocar de emprego 
frequentemente.
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