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Petrobras:
CPMI pode 
convocar
ex-ministro
Requerimento para 
ouvir Antonio Palocci 
foi apresentado pelo 
líder do PPS e pode ser 
votado no dia 8.

Estudos divulgados pela Arko Advice e pelo Diap 
concluem que o PT e o PMDB deverão manter as 
maiores bancadas na Câmara, mesmo com uma pe-
quena redução no número de deputados em relação 

a 2010. O PSDB deverá ficar com a terceira banca-
da, como hoje. Os pesquisadores apontam para uma 
maior pulverização partidária, resultado da partici-
pação de novas legendas, como Pros e SD. | 3

Projeções são de pesquisas realizadas pela consultoria Arko Advice  e pelo Diap

Maiores bancadas na Câmara serão do 
PT e do PMDB, apontam levantamentos

Até o dia 7, 
prisões só
podem ser feitas
em flagrante

ELEIÇÕES 2014

Em abril do ano passado, cerca de 100 papiloscopistas fizeram manifestação em frente ao Palácio da Alvorada em defesa do projeto que os classificava como peritos oficiais

Texto aprovado pelo 
Congresso em setembro 
foi integralmente vetado. 
Federação da categoria 
divulgou nota de repúdio 
e convocou manifestação 
para este mês.

Também pode haver prisão 
por desrespeito a sentença 
por crime inafiançável. 

Papiloscopistas 
criticam veto à 
inclusão como 
perito oficial

| 2
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A Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) da Petrobras rece-
beu na segunda-feira pedido para 
convocação do ex-ministro Antonio 
Palocci para prestar esclarecimen-
tos sobre denúncias de desvios de 
recursos da Petrobras para a cam-
panha da presidente Dilma em 2010. 
O requerimento foi apresentado pelo 
líder do PPS na Câmara, deputado 
Rubens Bueno (PR).

Segundo reportagem da revista 
Veja, o ex-diretor de Abastecimen-
to da Petrobras Paulo Roberto Costa 
teria revelado à Polícia Federal que 
Palocci pediu R$ 2 milhões para a 
campanha de 2010. O ex-ministro da 
Fazenda era um dos coordenadores 
da campanha de Dilma e já havia sido 
membro do conselho da Petrobras.

Os parlamentares da CPMI ainda 
não tiveram acesso ao conteúdo dos 
depoimentos de Costa, o que só vai 
acontecer depois que o acordo de de-
lação premiada for homologado pelo 
Poder Judiciário.

Tesoureiro do PT - O líder do PPS 

Deputado Rubens Bueno, em reunião da CPMI: denúncias são muito graves

PETROBRAS | Líder do PPS quer esclarecimentos sobre denúncia de uso de recursos da estatal na campanha de 2010

CPMI pode votar convocação de Palocci
também pediu a convocação do te-
soureiro do PT, João Vaccari Neto. 
Segundo reportagem do jornal Fo-
lha de S. Paulo, a PF encontrou em 
computadores de pessoas ligadas ao 
doleiro Alberto Youssef mensagens 
que apontam para a participação de 
Vaccari Neto como mediador de con-
tatos entre operadores do doleiro e o 
fundo de pensão dos empregados da 
Petrobras, o Petros.

 “Além disso, a PF investiga a 
participação de Vaccari em investi-
mentos feitos por outros fundos es-
tatais de pensão. Apenas o Petros e o 
Postalis perderam R$ 73 milhões em 
aplicações. Isso precisa ser explicado 
por ele”, disse Rubens Bueno.

Alberto Youssef e Paulo Roberto 
Costa são dois dos principais acu-
sados de operarem um esquema de 
desvio de dinheiro que, segundo a 
Polícia Federal, movimentou ilegal-
mente R$ 10 bilhões. Ambos foram 
pegos na Operação Lava Jato.

Requerimentos - O deputado Ru-
bens Bueno considerou graves as de-

núncias e defendeu a realização ime-
diata de uma reunião da CPMI. 

A próxima reunião da comissão 
mista está marcada para 8 de ou-
tubro, após o primeiro turno das 
eleições, quando deverá ser ouvida 
Meire Bonfim Poza, ex-contadora do 

doleiro Alberto Youssef.
Ainda não há previsão para vo-

tação dos requerimentos. Se hou-
ver quórum e acordo, o presidente 
da comissão, senador Vital do Rêgo 
(PMDB-PB), poderá colocá-los em 
votação também no dia 8.

Zeca Ribeiro
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Eleitor só 
pode ser preso 
em flagrante

Desde ontem e até o dia 7 de ou-
tubro,  nenhum eleitor poderá ser 
preso ou detido no País, salvo em 
casos de flagrante delito, de desres-
peito a salvo-conduto e de sentença 
criminal condenatória por crime ina-
fiançável. Essa restrição está previs-
ta no Código Eleitoral (Lei 4.737/65).

A partir de amanhã (dia 2 de ou-
tubro), o juiz eleitoral ou presidente 
da mesa receptora poderá expedir 
salva-conduto em favor de eleitor 
que sofrer violência moral ou física 
na sua liberdade de votar.

As medidas obedecem ao Princí-
pio das Garantias Eleitorais, basea-
do na tese de que ninguém poderá 
impedir ou atrapalhar o direito do 
cidadão de votar.

Segundo turno - No segundo tur-
no das eleições, seja para presiden-
te da República ou governadores, 
previsto para o dia 26 de outubro, a 
proibição da prisão de eleitor passa 
a valer a partir do dia 21 de outubro 
e também vigora até 48 horas depois 
do encerramento da votação.

Em caso de ilegalidade na prisão 
do eleitor, o juiz competente deve-
rá relaxá-la imediatamente e res-
ponsabilizar a autoridade policial. 
A legislação também pune atos de 
interferência do poder econômico e 
de desvio ou abuso do poder de au-
toridade que prejudicarem o eleitor.

ELEIÇÕES | Estudos indicam ainda que legislatura será de maior pulverização partidária

PT e PMDB devem fazer as maiores 
bancadas na Câmara dos Deputados

Nas eleições do próximo do-
mingo, PT e PMDB devem eleger as 
maiores bancadas na Câmara dos 
Deputados, de acordo com proje-
ções do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap) e 
da Arko Advice.

Segundo o analista político do 
Diap, Antônio Augusto Queiroz, os 
levantamentos do instituto apontam 
que haverá a redução das bancadas 
dos principais partidos em relação 
a 2010 e o aumento de agremiações 
com representação na Câmara, que 
deve passar os atuais 22 para 28. De 
acordo com Queiroz, a provável re-
dução pode ser explicada pela cria-
ção de novos partidos, como PSD, 
Pros e SD, que tiveram importantes 
adesões e ocasionaram a perda de 
quadros em todos os grandes e mé-
dios partidos.

Já para a Arko, a tendência de re-
dução das bancadas dos principais 
partidos também pode ser explicada 
pela desvinculação entre as campa-
nhas presidenciais e as de deputados 
e pelo alto custo das campanhas, le-
vando a uma maior dificuldade para 
conseguir financiamento.

Bancadas - Conforme o prognós-
tico do Diap, apesar de menores em 
relação aos números atuais, PT e o 
PMDB continuarão, respectivamen-
te, como primeira e segunda maio-
res bancadas. O PSDB continuará em 
terceiro lugar. O PSD e o PP dispu-
tam a quarta ou quinta posição. O PR 
e o PSB disputam a sexta, seguidos 
do DEM, do PTB, do Pros, do SD, do 
PDT e do PCdoB.

A Arko Advice também prevê que 
a próxima legislatura (2015-2018) 

na Câmara será de maior pulveriza-
ção partidária. Segundo o instituto, 
das atuais 32 legendas registradas 
na Justiça Eleitoral, apenas quatro 
(PSTU, PCB, PCO e PPL) não devem 
eleger representantes.

Negociação - De acordo com estu-
do publicado pela Arko, o presidente 
eleito, seja ele quem for, terá que ne-
gociar a adesão de outras legendas à 
base governista para poder aprovar 
projetos. “Diante da previsão de que 
haverá nove legendas médias, com 

bancadas de 20 a 40 parlamentares, 
o governo estará nas mãos deles”, 
aponta o levantamento do instituto.

Para o analista do Diap, a julgar 
pelos aspectos apontados, o próximo 
presidente da República irá negociar 
com vários partidos caso a caso para 
formar maioria pontual. “Num cená-
rio desses, as chances de reformas 
estruturais são praticamente nu-
las. Ou haverá pressão popular ou o 
‘toma-lá-dá-cá’ tende a aumentar”, 
afirma Queiroz.

Até o dia de comparecer às ur-
nas, eleitores, e não apenas can-
didatos, precisam ficar atentos às 
regras da campanha. Leis aprova-
das no Congresso e as resoluções do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
trazem uma série de regras sobre o 
que pode e o que não pode ser feito 
durante a campanha.

A propaganda não pode pertur-
bar o sossego do eleitor. Por isso, 
este ano uma das novas regras pro-
íbe os candidatos de pedir voto por 
meio do telemarketing. A instala-
ção de outdoor com propaganda de 
candidatos é proibida, assim como 
a fixação de placas, faixas e carta-
zes em postes de iluminação pú-
blica e sinalização de tráfego, via-

Cidadão tem que ficar atento às regras e denunciar abusos
duto e paradas de ônibus. Faixas, 
cartazes ou pinturas em bens par-
ticulares, como muros de casas e 
carros, são autorizadas, mas tem 
limite de tamanho: quatro metros 
quadrados.

Os showmícios com a apresen-
tação remunerada ou não de artis-
tas também estão proibidos, podem 
ser usados somente aparelhagem 
de som fixa e trio elétrico nos co-
mícios, que devem ser realizados 
entre oito da manhã e meia noite. 
Na internet, a propaganda no site 
do candidato ou do partido pode ser 
feita, desde que a Justiça Eleitoral 
seja informada. Mas está proibida 
a propaganda paga na rede.

Denúncias dos cidadãos - O pro-

curador André Carvalho Ramos ex-
plica que a justiça eleitoral conta 
com o cidadão para tornar a fiscali-
zação cada vez mais eficiente. Entre 
2006 e 2010, explica, a Procurado-
ria Geral Eleitoral recebeu 20 mil 
denúncias para analisar.

“Há procuradoria eleitoral em 
cada estado, há procuradoria geral 
eleitoral, nós temos então os cha-
mados órgãos do Ministério Público 
Eleitoral que vão trabalhar na fis-
calização das eleições de 2014. To-
dos esses órgãos possuem sites na 
internet, salas de atendimento ao 
cidadão, isso tudo mostra-se aces-
sível para que as notícias de irre-
gularidade cheguem ao Ministério 
Público Eleitoral”

André Carvalho pede ainda es-
pecial atenção dos cidadãos ao 
cumprimento das regras pelo po-
der público. “É importante que a 
população saiba que é proibido pela 
legislação o chamado ‘uso da má-
quina’. Já aconteceu nas eleições 
de 2012 e outras passadas, o uso de 
servidores públicos dentro do horá-
rio de expediente, o uso da máqui-
na pública, de instalações do poder 
público para fazer campanha, isso 
tudo é proibido. Então, espera-se 
nas eleições de 2014, eleições jus-
tas”.

Para informar-se sobre os ca-
nais de denúncias de irregulari-
dades durante as eleições acesse o 
site: eleitoral.mpf.mp.br/denuncie.

Blogspot
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Foi vetado pela presidente Dil-
ma Rousseff projeto que regulariza-
va as remoções de servidores entre 
cartórios realizadas entre 1988, ano 
de promulgação da Constituição Fe-
deral, e 1994, quando foi editada a 
Lei dos Cartórios (Lei 8.935). A pre-
sidente justificou o veto afirmando 
que a proposta fere o artigo 236 da 
Constituição Federal, que determi-
na o ingresso nos cartórios e a re-
moção (transferência entre cartó-
rios) somente por meio de concurso 
público de provas e títulos.

Já o autor da proposta 
(PL 6465/13), deputado Osmar Ser-
raglio (PMDB-SP), afirmou que vai 

se empenhar para que o veto seja 
derrubado no Congresso Nacional. 
Ele lembrou que, entre a promul-
gação da Constituição Federal e a 
aprovação da lei de 1994, os cartó-
rios foram regidos por lei estadual.

“Temos absoluta convicção de 
que nós estamos fazendo e apli-
cando uma regra jurídica que vali-
da aquilo que se realizou segundo o 
sistema que estava em vigor. Ape-
nas estavam aguardando a sobre-
vinda de uma lei federal. Depois da 
lei federal, eu não estou mexendo. 
É no intervalo entre a Constituição 
e a lei de 94”, disse Serraglio.

Para Serraglio, retirar essas pes-

soas dos cargos que ocupam vai ge-
rar insegurança jurídica.

Legislação estadual - O projeto 
assegurava a manutenção do car-
go para os servidores concursados 
dos cartórios que foram removidos 
para outras serventias até o dia 18 
de novembro de 1994, desde que as 
mudanças tivessem sido feitas de 
acordo com legislação estadual.

A legislação de alguns estados 
permitiu a remoção de funcioná-
rios, entre 1988 e 1994, por meio 
de permuta entre os titulares con-
cursados. Já a Lei dos Cartórios, de 
1994, só autoriza a remoção por 
meio de concurso de títulos.

PAPILOSCOPISTAS | Presidência alegou que matéria é de atribuição do Executivo, que já trabalha em proposta para a carreira

Categoria critica veto à inclusão como perito
Papiloscopistas pressionam depu-

tados e senadores para a derrubada 
do novo veto presidencial à classifi-
cação da categoria como perito oficial. 
A proposta (PL 2754/11), do deputado 
Luciano Castro (PR-RR), foi aprovada 
pelo Congresso Nacional no início de 
setembro, mas acabou integralmente 
vetada pela presidente Dilma Rousseff 
na quarta-feira passada (24).

O texto tentava incluir os papi-
loscopistas na lei das perícias oficiais 
de natureza criminal (Lei 12.030/09). 
Esses profissionais, responsáveis pela 
análise das impressões digitais nas 
investigações criminais, passariam 
a ser classificados como peritos pa-
piloscopistas, nas mesmas condições 
dos peritos criminais, peritos médico-
-legistas e peritos odontolegistas, já 
reconhecidos na lei.

Na justificativa do veto integral, 
Dilma Rouseff argumenta que a pro-
posta é “inconstitucional” por tratar 
de regime jurídico de servidores públi-
cos, o que é uma atribuição da Presi-
dência da República. O governo tam-
bém ressalta que já existe um grupo 
de trabalho específico para elaborar 
uma proposta de reestruturação da 
carreira, sobretudo no âmbito da Po-
lícia Federal.

A presidente  vetou outra proposta 
semelhante (PL 5649/09) no ano pas-
sado, com os mesmos argumentos.

Insegurança jurídica - A Federa-
ção Nacional dos Profissionais de Pa-
piloscopia e Identificação (Fenappi) 
divulgou nota de repúdio ao veto e 
convocou ato público para o início 
de outubro. O presidente da Fenappi, 
Antônio Maciel Filho, disse que ago-
ra só resta à categoria pressionar os 
parlamentares para derrubar o novo 
veto. “É um golpe quase mortal, por-
que existia, na categoria, um grande 

Deputado quer derrubar veto a projeto sobre remoções de servidores
CARTÓRIOS | Autor diz que proposta regularizaria situação de quem foi transferido entre a Constituição de 88 e lei federal de 94

otimismo”, afirmou Maciel Filho.
Segundo ele, a falta de reconhe-

cimento dos papiloscopistas na le-
gislação gera insegurança jurídica e 
problemas, sobretudo nos estados, 
“com perseguições à nossa categoria 
e proibição de participação nos locais 
de crime”.

Para a Fenappi, o veto foi motivado 
por pressões do Ministério do Planeja-
mento, que temia reflexos na reestru-
turação da carreira de policial federal 
e pedidos de equiparação salarial.

Articulação - Para o relator da pro-
posta na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania da Câmara 
dos Deputados, deputado João Cam-

pos (PSDB-GO), o veto presidencial 
foi “incompreensível e surpreenden-
te”. Ele lembra que a tramitação da 
proposta foi tranquila e contou com 
o apoio da base governista no Con-
gresso.

O deputado se comprometeu a 
conversar com os líderes partidários, 
após as eleições, na tentativa de arti-
cular a derrubada do veto ou de estu-
dar alternativas.

“Os peritos papiloscopistas já atu-
am no Brasil todo por decisão judicial, 
o que falta é inseri-los na legislação 
brasileira. A primeira coisa seria der-
rubar o veto, mas, desde que estabe-
lecemos que o voto para derrubada 

de veto passa a ser aberto, não con-
seguimos derrubar mais nenhum. A 
segunda opção seria apresentar um 
novo projeto na próxima legislatura, 
no ano que vem”, disse Campos.

Segundo a Fenappi, o Brasil tem 
cerca de 5 mil papiloscopistas, dos 
quais apenas 500 estão na Polícia Fe-
deral. Já a Associação Nacional dos 
Peritos Criminais Federais (APCF) e 
a Associação Brasileira de Criminalís-
tica (ABC) elogiaram o veto presiden-
cial. Em nota, essas duas associações 
avaliaram que a proposta aprovada 
no Congresso Nacional gerava “ato de 
transposição funcional ou de criação 
de um novo cargo”.

Papiloscopistas, que colhem impressões digitais, em mobilização para o enquadramento da carreira no quadro técnico policial

Serraglio: meta era segurança jurídica

Blogspot

Gabriela Korossy


