
nistro Teori Zavascki. Ainda será 
julgado pelo Supremo o mérito do 
pedido. Eduardo Cunha terá o di-
reito de apresentar uma defesa, 
e então a Procuradoria-Geral da 
República, autora da ação, será 
ouvida novamente.
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Ele ressaltou que não há nenhuma possibilidade de renunciar ao mandato ou ao cargo de presidente da Câmara

Cunha vai recorrer contra afastamento

No Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, a decisão de afastar tem-
porariamente Eduardo Cunha do 
mandato teve 11 votos, ou seja, 
a unanimidade dos ministros. A 
votação manteve a liminar expe-
dida no começo do dia pelo mi-

Resultado de votação no 
STF foi por unanimidade

A liminar foi confirmada por 11 votos a 0 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal

seu mandato suspenso pela Jus-
tiça nem mesmo depois de ter sido 
preso. Para Cunha, as ações judi-
ciais contra ele são uma retalia-
ção pela aprovação, no Plenário 
da Câmara, do pedido de impea-
chment de Dilma Rousseff.

Em entrevista ontem, Eduardo 
Cunha considerou a decisão do 
Supremo de afastá-lo tempora-
riamente do mandato “uma in-
tervenção clara no Poder Legisla-
tivo”. Ele lembrou que o senador 
Delcídio do Amaral não teve o 

| 3

Eduardo Cunha concede 
entrevista na residência oficial 
da Presidência da Câmara

Zeca Ribeiro

 Rosinei Coutinho STF
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Estudo tem como foco planejamento estratégico a partir de microrregiões e será discutido com universidades do País

cartórios
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Com o propósito de ou-
vir, aprofundar o debate e 
aprender com a experiência 
acumulada pelas universida-
des brasileiras ao longo dos 
anos, o Centro de Estudos e 
Debates Estratégicos (Cedes) 
da Câmara dos Deputados 
reúne hoje os principais di-
rigentes das instituições de 
ensino superior do País. O 
encontro está marcado para 
as 9h30, na sala de reuniões 
da Mesa Diretora.

A agenda faz parte de 
estudo proposto e relatado 
pelo deputado Vitor Lippi 
(PSDB-SP), que tem como 
foco o planejamento estraté-
gico voltado para o fomento 
do desenvolvimento regio-
nal, a partir das potenciali-
dades das microrregiões bra-
sileiras.

Parcerias - De acordo com 
o relator, a ideia é criar nú-
cleos de planejamento coor-
denados por pesquisadores 
das universidades, que tra-
balharão a partir de uma me-
todologia previamente defi-
nida e em parceria com um 
conjunto amplo de atores lo-

A Comissão Especial do 
Teto Remuneratório para 
Cartórios (PL 1983/15) adiou 
para terça-feira (10) a apre-
sentação do cronograma de 
trabalho do relator, deputa-
do Arthur Lira (PP-AL). 

O presidente da comis-
são, deputado Benjamin 
Maranhão (SD-PB), sugeriu 
que sejam feitas duas audi-

Comissão ouvirá juristas sobre teto salarial para oficiais
ências públicas para deba-
ter o tema, a primeira delas 
com juristas e especialistas 
contrários à proposta, e a 
segunda com juristas que a 
apoiem.

Benjamin Maranhão de-
seja agilizar a análise do pro-
jeto e votá-lo no Plenário 
antes do recesso parlamen-
tar. “Apesar de tratar de um 

tema sério, não exige com-
plexidade”, disse.

Teto salarial - O projeto, 
de autoria do deputado Hil-
do Rocha (PMDB-MA), altera 
Lei 8.935/94 para estabele-
cer que os oficiais de regis-
tro de cartório tenham o teto 
salarial idêntico ao recebido 
pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal.

O texto também deter-
mina que, depois de pagas 
as despesas do cartório, o 
valor do lucro restante seja 
destinado à saúde pública.

Opinião contrária - Para 
o deputado Rogério Peni-
nha Mendonça (PMDB-SC), 
o projeto é inconstitucional 
e certamente será rejeita-
do. “Tenho certeza de que, 

caso seja aprovado pela co-
missão, o texto será vetado 
posteriormente pelo futuro 
presidente da República, Mi-
chel Temer, que é um cons-
titucionalista.”

Mendonça disse que vai 
sugerir nomes de dois juris-
tas contrários ao tema. Ele 
reclamou da falta de quórum 
nas reuniões da comissão.

Deputado Lucio Vale, presidente do Cedes 

Cedes debate formas de desenvolvimento regional

cais, incluindo instituições 
públicas e iniciativa privada.

“É sabido que muitos mu-
nicípios – talvez até a maio-
ria – não dispõem de recur-
sos nem pessoal qualificado 
para realizar o planejamen-
to. Daí a necessidade de tra-
balharmos em equipe, de 
formarmos parcerias e gru-
pos de trabalho para iden-

tificar vocações regionais e 
realizar coletivamente o que 
não se pode fazer sozinho.”

Desenvolvimento - Já 
para o presidente do Cedes, 
deputado Lúcio Vale (PR- 
PA), “uma das consequências 
mais evidentes dessa falta de 
planejamento é o desenvol-
vimento assimétrico do País, 
que tem reproduzido dife-

renças regionais incompa-
tíveis com um projeto de 
Nação digno desse nome”. 

O parlamentar disse que 
conhece bem os dilemas da 
Região Norte e convive to-
dos os dias com a frustra-
ção de ver desperdiçadas 
tantas oportunidades de 
desenvolvimento, de pro-
gresso e de crescimento 

social e econômico.
“Por isso mesmo, preci-

samos cada vez mais de pla-
nejamento, gestão e integra-
ção entre as diversas esferas 
de governo que atuam neste 
setor”, afirmou.

Núcleos - Segundo o re-
lator Vitor Lippi, o estudo 
pretende apoiar e incenti-
var a criação de núcleos de 
planejamento regional em 
universidades para utilizar 
melhor os recursos públicos 
com projetos viáveis de cur-
to, médio e longo prazos, que 
contribuam para melhorar a 
condição das atividades eco-
nômicas.

“Todos conhecemos os 
enormes problemas que a 
falta de planejamento cau-
sa ao Brasil. São decisões 
erradas, desperdício e inefi-
ciência que limitam a plena 
realização de nossas poten-
cialidades. Às vezes, o tama-
nho e a riqueza do País nos 
ofuscam e nos fazem acredi-
tar que as coisas se resolvem 
sozinhas. Mas prosperidade 
é fruto de planejamento e 
trabalho”, disse.

Deputado Vitor Lippi, relator do estudo 

Alex FerreiraNilson Bastian
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STF confirma afastamento de Eduardo Cunha
Plenário acatou por unanimidade a liminar que determinou a suspensão do mandato e da Presidência da Câmara

Rosinei Coutinho/STF

Sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal que analisou a liminar do ministro Teori Zavascki

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal decidiu 
ontem, por unanimidade (11 
votos a 0), pelo afastamento 
de Eduardo Cunha das fun-
ções de deputado federal e, 
consequentemente, da Pre-
sidência da Câmara dos De-
putados.

Assim, foi mantida a li-
minar expedida no começo 
do dia pelo ministro Teori 
Zavascki. Ainda será julga-
do pelo STF o mérito do pe-
dido de afastamento. Cunha 
terá o direito de apresentar 
uma defesa, e então a Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR), autora da ação, será 
ouvida novamente.

Zavascki, que é relator da 
Operação Lava Jato, atendeu 
a um pedido da PGR pelo 
afastamento do deputado. 
Segundo a PGR, Cunha usou 
o cargo de presidente da Câ-
mara para “constranger, in-
timidar parlamentares, réus, 
colaboradores, advogados e 
agentes públicos com o obje-
tivo de embaraçar e retardar 
investigações”.

De acordo com Zavascki, 
o mandato parlamentar “não 
é um título vazio, que autori-
za expectativas de poder ili-
mitadas, irresponsáveis ou 
sem sentido”. Ele afirmou 
que a permanência de Cunha 
no exercício do mandato se-
ria um risco para as investi-
gações penais no STF, onde 
o presidente afastado é réu.

A decisão do STF suspen-
de o mandato de Cunha, mas 
não o cassa. A única hipóte-

Em entrevista após a 
sessão do Supremo Tribu-
nal Federal que determinou 
o afastamento do mandato 
de deputado e da Presidência 
da Câmara, Eduardo Cunha 
disse que vai recorrer e re-
forçou que não há nenhuma 
possibilidade de renunciar.

Logo no início da entre-
vista, Cunha informou que 
irá recorrer contra a decisão. 
“Houve uma intervenção 
clara no Poder Legislativo”, 
criticou Cunha. Ele lembrou 
que o senador Delcídio do 
Amaral (sem partido-MS) 
não teve o seu mandato sus-
penso pela Justiça nem mes-

mo depois de ter sido preso.
“É parte de uma inter-

venção clara e nítida no Po-
der Legislativo, a tal ponto 
que no próprio voto o mi-
nistro [Zavascki] disse que 
não tem previsão na Cons-
tituição para o afastamento 
do presidente da Câmara e 
para a suspensão de manda-
to”, disse. “Ele mesmo disse 
que foi uma construção.”

Cunha atribuiu as ações 
judiciais contra  ele a uma 
retaliação política pela 
aprovação, no Plenário da 
Câmara no último dia 17, 
da admissibilidade do pedi-
do de impeachment da pre-

sidente Dilma Rousseff.
Ele negou ter agido para 

atrapalhar, no Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, 
o andamento da ação em 
que o Psol e a Rede pedem 
a cassação do seu manda-
to. Cunha voltou a dizer que 
esse processo é marcado por 
erros cometidos pelo próprio 
colegiado e que se limitou a 
apresentar recursos. 

“Eu não fiz qualquer in-
tervenção no Conselho de 
Ética. Temos no conselho 
um presidente de moral du-
vidosa, que efetivamente 
buscou um holofote todos 
os dias”, afirmou. Eduardo Cunha concede entrevista na residência oficial da Câmara

Zeca Ribeiro

Deputado diz que vai recorrer e não renuncia a mandato

se prevista na Constituição 
para a cassação ou perda de 
mandato é pelo Plenário da 
Câmara.

Argumentos - Zavascki 
citou os pontos levantados 
pela PGR de atos de Cunha 
que indicariam a necessida-
de de seu afastamento, como 
a apresentação de requeri-
mentos por aliados de Cunha 
para pressionar por supos-
tos pagamentos de propinas 
decorrentes de contratos da 
Petrobras e ameaça e van-
tagens ilícitas ao deputado 
Fausto Pinato (PP-SP) em 
função de sua atuação como 
então relator do processo de 
cassação no Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar.

Cunha alega ser inocen-
te e afirma não ter cometido 
nenhuma irregularidade. Se-
gundo ele, as denúncias das 
quais é alvo são uma retalia-
ção à sua atuação política.

Excepcionalidade - O mi-
nistro reconheceu que não 
há previsão constitucional 
explícita para o afastamen-
to, pelo Supremo, de parla-
mentar em exercício. Ainda 
assim, Zavascki afirmou que 
“a sintaxe do Direito nunca 
estará completa na solidão 

dos textos, nem jamais po-
derá ser negativada pela 
imprevisão dos fatos. Pelo 
contrário, o imponderável é 
que legitima os avanços ci-
vilizatórios endossados pe-
las mãos da Justiça.”

Os ministros Dias To-
ffoli, Gilmar Mendes e Mar-
co Aurélio Mello afirmaram 
ser importante compreender 
a excepcionalidade da deci-
são do STF, que pode gerar 
repercussões em outras ins-
tâncias.

A ministra Cármen Lú-
cia afirmou que a decisão do 
Supremo defende e guarda a 
própria Câmara dos Depu-

tados: “A imunidade [parla-
mentar] não pode ser con-
fundida com impunidade.” 
Segundo o ministro Marco 
Aurélio, o cargo público é 
ocupado para servir aos se-
melhantes, e não para bene-
fício próprio.

O presidente do STF, mi-
nistro Ricardo Lewando-
wski, ressaltou que o tempo 
do Judiciário não é o da po-
lítica e o da mídia. Ele tam-
bém afirmou que a decisão 
não foi uma ingerência no 
Legislativo. “A proposta li-
mitou-se a suspender Cunha 
do cargo de presidente e das 
funções de deputado. Uma 

eventual cassação do man-
dato continua sob julgamen-
to da Câmara”, disse.

Substituição - Os minis-
tros decidiram não analisar 
a Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 402, que 
questiona a constituciona-
lidade do exercício dos car-
gos que estão na linha de 
substituição da Presidência 
da República por réus peran-
te o STF. Segundo o relator 
da ação, ministro Marco Au-
rélio, não há mais urgência 
em analisar o caso, devido 
ao afastamento de Cunha de 
suas funções.

A Corte ainda terá 
que julgar o mérito do 
pedido de supensão 
do mandato e do 
afastamento do cargo, e 
Cunha terá o direito de 
apresentar defesa
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Deputados manifestaram-se a favor e contra a decisão do Supremo durante a sessão realizada na tarde de ontem

Afastamento de Eduardo Cunha domina debates
A decisão do Supremo 

Tribunal Federal de man-
ter a liminar que suspen-
deu ontem o mandato do 
deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ)  foi o tema da 
sessão de debates do Plená-
rio, marcada pelo presiden-
te em exercício da Câmara, 
Waldir Maranhão, depois de 
protesto realizado pela ma-
nhã (leia abaixo). Parlamen-
tares do PT, Psol e PCdoB 
foram os que mais celebra-
ram a decisão. 

Para a deputada Moema 
Gramacho (PT-BA), o afas-
tamento deveria ter sido de-
cidido há mais tempo. “Es-
tamos satisfeitos em ver que 
começa a se fazer justiça e 
que Eduardo Cunha, que 
utilizou o tempo inteiro a 
Presidência da Câmara para 
o seu benefício, hoje não 
está mais presidindo esta 
Casa, ainda que sob efeito 
liminar”, afirmou.

A deputada também 
fez críticas ao PSDB que, 
na avaliação dela, passou 
a apoiar Cunha em prol do 
impeachment da presiden-
te Dilma Rousseff. As afir-
mações foram questionadas 

Antonio Augusto

O deputado Waldir Maranhão (E), presidente em exercício da Câmara, conversa com parlamentares

por Domingos Sávio (PSDB-
-MG). Ele disse que assinou 
pedido feito à Procuradoria-
-Geral da República para 
afastar Cunha do mandato.

“Não vamos tratar 
Cunha como herói porque 
ele colocou em votação o 

impeachment. Cunha ha-
verá de responder na Justi-
ça usando o seu livre direito 
de defesa, mas nós do PSDB 
não faremos a sua defesa, 
como vocês fazem de tantos 
criminosos. Portanto, essa é 
a diferença entre o PSDB e 

o PT”, rebateu Sávio.
Invasão - O deputado 

Darcísio Perondi (PMDB-
-RS) criticou a decisão do 
Supremo de suspender 
Cunha do mandato eleti-
vo. Para ele, o Judiciário 
invadiu prerrogativas do 

Legislativo. “Essa decisão 
não coopera com o fortale-
cimento da institucionali-
dade. Considero que houve 
invasão de um Poder sobre 
outro.”

Perondi leu nota assina-
da por oito partidos, entre 
eles o PMDB, que condena 
a decisão de  Zavascki. “É 
violação do mandato eletivo 
sem a devida guarida cons-
titucional, por se tratar de 
decisão exclusiva da Câmara 
dos Deputados”, diz o texto.

Novas eleições - Para 
Pompeo de Mattos (PDT-
-RS), a decisão do STF só 
reforça a necessidade de 
novas eleições. Isso porque 
o pedido de afastamento de 
Cunha leva em conta a im-
possibilidade de ele exer-
cer o comando do País nas 
eventuais ausências do vice-
-presidente, Michel Temer, 
caso Dilma seja afastada.

“Caiu o presidente 
Cunha. Mas é preciso tam-
bém que haja uma mudança 
mais profunda: nem Dilma, 
nem Temer, nem Cunha. 
Nós queremos novas elei-
ções para este País, e isso é 
possível”, opinou.

Deputados de PT, PCdoB 
e Psol comandaram ontem 
uma ocupação em Plená-
rio contra a decisão do pre-
sidente em exercício da Câ-
mara, Waldir Maranhão, de 
encerrar a sessão no meio da 
manhã, mesmo com a lista 
de oradores presentes. Li-
derados por Luiza Erundi-
na (Psol-SP), que assumiu a 
presidência dos trabalhos, os 
deputados se revezaram por 
uma hora na tribuna mesmo 
com o som desligado.

Nos discursos, defende-
ram a decisão liminar do mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal Teori Zavascki que 
afastou Eduardo Cunha do 
mandato e da função de pre-
sidente da Casa.

Erundina disse que a me-
dida deveria ter vindo do 
Conselho de Ética, mas não 
foi possível porque Cunha 
manobrou para impedir sua 
cassação. “Essa cadeira é do 
povo, e foi conspurcada ao 
ser ocupada por interesses 
mesquinhos. E isso se deve 

Parlamentares ocupam Plenário após sessão da manhã
Zeca Ribeiro

Comandados por Erundina, parlamentares protestam após encerramento da sessão pela manhã

aos partidos, que a maioria 
esteve conivente”, acusou.

Arnaldo Jordy (PPS-PA) 
lembrou que apenas quatro 
partidos (PPS, Psol, Rede, 
PDT) tiveram a coragem de, 
já no ano passado, entrar com 
pedido para retirar Cunha 

da direção da Câmara. Chi-
co Alencar (Psol-RJ) afirmou 
que a defesa de Cunha deve 
argumentar que o Plenário 
teria de revalidar a decisão do 
Supremo, o que em sua opi-
nião seria um equívoco. 

O líder da Rede na Câma-

ra, Alessandro Molon (RJ), 
disse que a decisão serve de 
mensagem para todos os que 
imaginam que o mandato 
parlamentar serve como de-
fesa para quem cometeu cri-
mes. “Esperamos que esta 
Casa perceba que aquilo que 

parecia ilimitado, o poder do 
deputado Eduardo Cunha, 
tem limite, que é a legalida-
de, e a dignidade da Câmara.” 

Defesa - Mauro Pereira 
(PMDB-RS) também defen-
deu a decisão do STF e dis-
se que as instituições es-
tão funcionando. Para ele, 
Cunha terá o direito de se 
defender no Supremo, da 
mesma forma que o ex-pre-
sidente Lula. “Vamos se-
parar bem as coisas, o ex-
-presidente Lula chamou os 
ministros do Supremo de co-
vardes, mas eles vão cumprir 
suas missões e vamos passar 
o Brasil a limpo”, disse. 

O deputado Ivan Valente 
(Psol-SP) disse que os fiéis a 
Eduardo Cunha não são fiéis 
por questões políticas, mas 
porque foram financiados 
por ele nas eleições. “Cunha 
mancha esta Casa, e o Psol 
desde o primeiro momento 
sabia disso, desde que ele 
mentiu na CPI da Petrobras, 
dizendo que não tinha con-
tas na Suíça.” 
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  DiscUrso

Mendes Thame: não há golpe

Mendes Thame 
diz que não há 
golpe e apoia 
a Lava Jato

O deputado Antonio Car-
los Mendes Thame (PV-SP) 
defendeu em Plenário o en-
caminhamento dado às de-
núncias contra a presidente 
Dilma Rousseff e a continui-
dade das investigações na 
Operação Lava Jato.

“Não há golpe nenhum 
em curso no País, pois dis-
cutir a possibilidade de im-
peachment da presidente da 
República é instituto demo-
crático previsto na Consti-
tuição de 1988”, disse. 

“No caso em curso, o cri-
me de responsabilidade de 
que a presidente da Repú-
blica é acusada é ter efetu-
ado as ‘pedaladas fiscais’ e 
ter autorizado decretos sem 
a prévia autorização do Con-
gresso, o que constituiriam 
graves violações da própria 
Constituição e da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.”

Mendes Thame afirmou 
que há condições para a ad-
missibilidade do pedido de 
impeachment, como apro-
vou a Câmara – o Sena-
do ainda analisa o assunto. 
“Caberá julgar se houve cri-
me ou não”, avaliou.

Investigações - O deputa-
do disse esperar que a conti-
nuidade da Lava Jato “acelere 
a pressão” para a aprovação 
das dez medidas propostas 
pelo Ministério Público para 
o combate à corrupção, que, 
avaliou, aprimoram o arca-
bouço jurídico contra essa 
prática.

“Tive um duplo privi-
légio, como presidente da 
Frente Parlamentar Mista 
de Combate à Corrupção. O 
primeiro foi receber mais de 
2 milhões de assinaturas co-
letadas em todo Brasil. O se-
gundo foi apresentar o Pro-
jeto de Lei 4.850/16.” Esse 
PL, disse, consubstancia as 
dez medidas. “Vamos pedir 
celeridade na tramitação.”

Luis Macedo

Ações questionam declarações de 
Lula e Dilma sobre impeachment 
Medidas foram anunciadas ontem pelo procurador parlamentar da Câmara, Claudio Cajado

Zeca Ribeiro

O procurador da Câmara, deputado Claudio Cajado, em entrevista

“Achamos que a 
presidente teria que 
explicar qual golpe 
está sendo dado, quem 
é o responsável e que 
iniciativas adotou para 
impedir este golpe, se 
ele existe.”
Deputado Claudio Cajado

A Procuradoria Parla-
mentar da Câmara entrou 
ontem com duas ações – 
uma na Justiça Federal e a 
outra no Supremo Tribunal 
Federal – contra declarações 
feitas pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
pela presidente da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, sobre a 
admissibilidade do pedido 
de impeachment, já aceito 
pela Casa e agora em trami-
tação no Senado. 

A primeira ação, inter-
posta na Justiça Federal, em 
Brasília, pede retratação de 
Lula e indenização no valor 
de R$ 100 mil pela afirma-
ção de que “uma quadrilha 
legislativa” estaria implan-
tando a “agenda do caos” no 
Brasil”.

A declaração aconteceu 
no último dia 25 durante 
evento de uma rede inter-
nacional de partidos e or-
ganizações de esquerda, 
em São Paulo. “Uma alian-
ça oportunista entre a gran-
de imprensa, os partidos de 
oposição e uma verdadei-
ra quadrilha legislativa, 
que implantou a agenda do 
caos”, declarou o ex-presi-
dente.

No entendimento da pro-
curadoria, “ao usar a ex-
pressão ‘quadrilha legislati-
va’, Lula estaria se referindo 
aos deputados que votaram 

pela admissibilidade do pe-
dido de impeachment da 
presidente Dilma”, declarou 
o procurador parlamentar, 
Claudio Cajado (DEM-BA), 
responsável pelo órgão da 
Câmara que cuida da honra 
e da imagem da instituição 
e de seus integrantes.

“Em relação a Lula, acha-
mos que houve uma ofensa 
grave contra a Câmara. In-
gressamos com ação na Jus-
tiça Federal contra Lula no 

intuito de que ele possa es-
clarecer então quem são en-
tão membros desta ‘quadri-
lha legislativa’.”

Caso vença a ação, a Câ-
mara informou que irá des-
tinar o valor para o Orça-
mento da União.

Esclarecimentos - Já a se-
gunda ação, que foi levada 
pela Procuradoria da Câma-
ra ao Supremo, atende a um 
pedido do deputado Júlio 
Lopes (PP-RJ), que solicita 

esclarecimentos a Dilma so-
bre o que a presidente cha-
ma de “golpe”.

O deputado questiona 
em que consistiria o supos-
to “golpe”, quem seriam os 
golpistas e porque a presi-
dente não recorreu a nenhu-
ma instituição para evitar o 
que considera ser golpe.

“Achamos que a presi-
dente teria que explicar qual 
golpe está sendo dado, quem 
é o responsável por esse gol-
pe e, em tendo ela a condi-
ção de presidente da Repú-
blica, que iniciativas adotou 
para impedir esse golpe, se 
ele existe”, disse Cajado.

O prazo que o governo 
terá para dar uma resposta 
ao Supremo sobre a inter-
pelação criminal proposta 
pelo parlamentar será fi-
xado pelo juiz. Assinam as 
peças os advogados da pro-
curadoria Marilene Carnei-
ro Matos e Renato Feltrim 
Corrêa.

O ministro José Eduardo Cardozo e o senador Antonio Anastasia

Comissão especial do Senado vota parecer hoje
A comissão especial do 

Senado reúne-se hoje, às 
10h, para votação do rela-
tório do senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) fa-
vorável à abertura de pro-
cesso de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. 
Ontem, a discussão sobre o 
parecer durou cerca de qua-
tro horas e vários senadores 
já anteciparam o posiciona-
mento favorável ou contrá-
rio ao impeachment. 

O advogado-geral da 
União, ministro José Edu-
ardo Cardozo, defendeu o 
governo Dilma e chegou a 
pedir a nulidade do pedido 
de impeachment sob o argu-

mento de que o afastamen-
to do presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha, determina-
da pelo Supremo Tribunal 

Federal, provaria a tese de 
vingança na aceitação pre-
liminar da denúncia contra 
Dilma.

Anastasia rebateu os ar-
gumentos de Cardozo, repe-
tiu que o pedido de impeach-
ment foi aprovado por mais 
de dois terços do total de de-
putados, e que não há dúvi-
da quanto aos crimes de res-
ponsabilidade da presidente 
da República.

Dois senadores da base 
do governo – Humberto 
Costa (PT-PE) e Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) – 
apresentaram votos em se-
parado, contrários ao pare-
cer do relator.

Marcos Oliveira/Agência Senado
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Para procurador,  máquina é o “crack do jogo de azar”; em alguns países jogador compulsivo é excluído, diz professor

Uso de caça-níqueis divide opiniões em comissão
A limitação do funcio-

namento de máquinas ca-
ça-níqueis no caso de libe-
ração dos jogos dominou a 
discussão da audiência pú-
blica da Comissão Especial 
do Marco Regulatório dos Jo-
gos, na quarta-feira. 

O colegiado ouviu o pro-
curador da República Gui-
lherme Schelb e o professor 
de direito Carlos Emmanuel 
Ragazzo, da Fundação Ge-
túlio Vargas. A audiência foi 
acompanhada por manifes-
tantes do movimento Brasil 
sem Azar, que exibiram car-
tazes relacionando a ativida-
de com vícios e crimes.

Schelb disse ser contrá-
rio à legalização de cassinos, 
em especial as modalidades 
de máquinas caça-níqueis e 
pôquer eletrônico. “Quando 
falamos em cassinos, falamos 
em máquinas caça-níqueis, e 
o público delas é a população 
de baixa renda”, disse o pro-
curador, para quem a faixa 
mais suscetível de adquirir o 
vício do jogo é a dos jovens.

“O crack do jogo de azar é 
a máquina caça-níqueis. Por-
que é pequeno o espaço entre 
a aposta e o resultado”, dis-
se. Ele citou estatística que 
aponta que o vício do jogo 
entre adolescentes america-
nos é de 6%, enquanto que na 
população adulta é de 2%.

Para Schelb, as máquinas 
caça-níqueis são perversas 
para a economia de regiões 

mais pobres. “Na periferia de 
Maceió, foi verificada a queda 
no consumo de pães depois 
da instalação de máquinas 
caça-níqueis”, informou.

Outros países - Já o pro-
fessor Ragazzo apresen-
tou aos deputados mode-
los de regulação dos jogos 
de outros países. No caso 
dos jogadores compulsivos, 
também conhecidos como 
ludopatas, ele citou legisla-
ções que excluem essas pes-
soas de casas de jogos – vo-
luntariamente ou não.

Em relação à questão da 
concessão de licenças para 

exploração de jogos, ele con-
siderou importante a seleção. 
“Não se pode deixar quem 
tem antecedentes criminais 
entrar na atividade”, disse.

O relatório preliminar 
deve ser apresentado na 
próxima semana pelo re-
lator, deputado Guilherme 
Mussi (PP-SP).

Viciados - Schelb e Ragaz- 
zo foram convidados a pedi-
do do deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), que é con-
trário à liberação dos jogos. 
“Muita gente defende os jo-
gos com o argumento do au-
mento de investimentos e da 

arrecadação. Mas não tem 
almoço grátis. Claro que vai 
vir capital. Eu conheço caso, 
na minha família, de pessoa 
que perdeu um restaurante 
jogando no 21. Mas para re-
cuperar é igual viciado em 
droga, que tem índice de re-
cuperação baixíssimo”, disse.

O presidente da comis-
são especial, deputado Elmar 
Nascimento (DEM-BA), de-
fendeu a regularização como 
forma de evitar o aumento do 
número de viciados e os ris-
cos de lavagem de dinheiro e 
favorecimento ao crime or-
ganizado.

“A grande questão é fa-
zer de conta que não existe o 
jogo ou fazer uma legislação 
rigorosa”, afirmou. Segundo 
ele, o objetivo da comissão 
não é permitir a jogatina no 
País, mas disciplinar e tirar 
a atividade da clandestinida-
de, permitindo o aumento da 
arrecadação e a formalização 
de empregos.

“As informações que te-
mos é de que existem 500 mil 
máquinas caça-níqueis nos 
lugares mais pobres. Quere-
mos reprimir isso regulando, 
transformando em crime fe-
deral. Queremos restringir ao 
máximo, sobretudo máqui-
nas caça-níqueis, limitando 
isso aos grandes cassinos, 
que serão no máximo 30 no 
Brasil”, disse.

Arrecadação - Nelson 
Marquezelli (PTB-SP) de-
fendeu a legalização. “Daqui 
a cinco anos, o Brasil estará 
arrecadando mais de R$ 100 
bilhões com os jogos. Vamos 
regulamentar uma coisa que 
já existe e o governo não ar-
recada nada”, disse.

Ezequiel Teixeira (PTN- 
RJ) criticou o argumento. “A 
aprovação não é adequada 
nem com a justificativa do 
incremento da arrecadação. 
O ser humano virou despre-
zível, só se fala em arreca-
dação. Daqui a pouco vamos 
legalizar os traficantes e a 
prostituição com a justifica-
tiva da arrecadação”, disse.

A Frente Parlamentar 
Mista pela Internet Livre e 
Sem Limites quer impedir 
que decisões monocráticas 
de juízes determinem o blo-
queio de aplicativos de inter-
net, como o WhatsApp.

Proposta (PL 5176/16) 
que altera o marco civil 
da internet (Lei 12.965/14) 
para limitar o bloqueio de 
aplicativos à decisão cole-
giada de tribunais superio-
res, em casos excepcionais, 
foi apresentada pelo presi-
dente da frente, deputado 
JHC (PSB-AL).

Conforme o parlamentar, 
a ideia é evitar violações ao 
direito à comunicação. “Ain-
da que essas ordens judiciais 
tenham sido revisadas de 
forma ágil, quem sai perden-

O deputado JHC, no ato de lançamento da frente parlamentar

Frente apoia projeto que dificulta bloqueio judicial do WhatsApp

do é a população, que se viu 
privada de instrumento útil 
no cotidiano e, muitas vezes, 
nas relações profissionais”, 
disse o deputado, ao se re-
ferir ao recente bloqueio do 

WhatsApp por juiz da cidade 
sergipana de Lagarto.

JHC ressaltou que o mar-
co civil da internet já per-
mite punir a empresa que 
desrespeitar regras como a 

preservação de informações 
pessoais e de dados sobre 
o acesso, sem prejudicar os 
usuários do aplicativo.

Além de prever multa de 
até 10% do faturamento do 
provedor de aplicativos no 
País, a legislação permite 
que empresas estrangeiras 
respondam de forma solidá-
ria no caso de ilícito come-
tido por filial no País. “Sem 
dúvida, traz efeito tanto 
punitivo como inibitório da 
conduta irregular”, disse o 
parlamentar.

Banda larga - Sobre o blo-
queio da banda larga pelas 
operadoras, JHC reafirmou 
que a frente parlamentar “vai 
atacar o comportamento da 
Anatel [Agência Nacional de 
Telecomunicações], que atua 

como advogada das teles”.
Segundo o deputado, a 

discussão sobre o acesso ili-
mitado à banda larga será 
um dos temas em destaque 
na atuação do grupo.

No mês passado, a Anatel 
proibiu o bloqueio da conexão 
de banda larga fixa pelas ope-
radoras, quando o cliente ex-
cedesse o limite contratado.

Lançamento - Deputa-
dos e representantes da so-
ciedade civil participaram 
na quarta-feira (4) do lan-
çamento da frente, que já 
havia se manifestado con-
tra a decisão do juiz Marcel 
Montalvão, que determinou 
a suspensão do WhatsApp 
por 72 horas nesta semana. 
A frente é composta por 220 
parlamentares.

Não houve consenso entre convidados e integrantes da comissão sobre a regulatização dos jogos

Antonio Augusto

Lucio Bernardo Junior



JORNAL DA CÂMARA | 77 de maio de 2016

Debatedores defendem exclusividade no pré-sal
Em depoimento a comissão especial, sindicalistas afirmam que o regime de partilha protegeria os empregos no setor

Diretor da federação dos petroleiros, João Antônio de Moraes (E) negou que Petrobras esteja falida

Participantes de audiên-
cia pública da comissão es-
pecial da Petrobras e explo-
ração do pré-sal defenderam 
ontem a manutenção da es-
tatal como operadora única 
dos campos do pré-sal como 
forma de garantir empregos 
no País.

Para o diretor da Fede-
ração Única dos Petroleiros 
(FUP), João Antônio de Mo-
raes, não é possível garantir 
que, com a abertura do pré- 
sal, as empresas privadas ou 
estatais internacionais vão 
fazer aportes de investimen-
to no Brasil. 

“As petrolíferas optam em 
pagar multa e gerar empregos 
em seus países a não pagar 
multa e gerar empregos no 
nosso País. O conteúdo lo-
cal não funciona com essas 
empresas; é preciso ter a Pe-
trobras como ator nessa in-
dústria ampliação do parque 
tecnológico”, afirmou .

O dirigente negou que a 
estatal esteja falida. Segun-
do ele, no final de 2015, a 
empresa aumentou a produ-
ção de petróleo e gás natural 
em 6%, chegando ao recorde 
diário de produção, no pré- 
sal, de 1,178 milhão de bar-
ris por dia. Moraes destacou 
ainda que todas as grandes 
petrolíferas do mundo es-
tão em crise e que a Petro-
bras tem capital humano e 
tecnológico capaz de superar 
este momento difícil. 

“Somos achincalhados a 
serviço de interesses exter-
nos. Por que é importante e 
imprescindível? A Petrobras 
é a empresa com maior expe-
riência no mundo em águas 

A Comissão de Minas e 
Energia da Câmara dos De-
putados aprovou o relatório 
final da Proposta de Fiscali-
zação e Controle 128/2013, 
que analisou o descompas-
so entre a construção de 
parques eólicos e linhas de 
transmissão no Nordeste, 
entre 2012 e 2013.

Entre as providências in-
dicadas pelo relator da pro-
posta, deputado Beto Rosado 
(PP-RN), está o ressarcimen-
to de R$ 929 milhões em pre-

juízos causados pela Com-
panhia Hidrelétrica do São 
Francisco (Chesf) aos consu-
midores, pois a energia não 
distribuída foi reposta por 
outra mais cara, a termoe-
létrica.

Com auxílio do Tribunal 
de Contas da União, a fiscali-
zação verificou, entre outras 
falhas, que o descumprimen-
to dos prazos dos contratos 
celebrados com a Chesf im-
pediu o escoamento de 48 
usinas eólicas na Bahia e no 

Rio Grande do Norte.
 Também foram verifica-

dos atrasos na obtenção das 
licenças ambientais, erros de 
planejamento e dificuldades 
fundiárias.

Providências -  Como pro-
vidências a serem tomadas 
pelo Poder Executivo, o re-
latório indicou que o Minis-
tério de Minas e Energia e a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) criem meca-
nismo para o ressarcimen-
to do prejuízo causado pela 

Chesf aos consumidores.
“A estrutura dos órgãos 

que participam do licencia-
mento   ambiental também 
deve ser melhorada, espe-
cialmente em relação aos re-
cursos humanos. Além dis-
so, os relatórios técnicos da 
Aneel, que baseiam as licita-
ções, devem ser mais preci-
sos”, destacou o relator.

A comissão aprovou ain-
da o encaminhamento do re-
latório ao TCU e ao Ministé-
rio Público.

Comissão aprova ressarcimento de R$ 929 mi a consumidores
MiNas E ENErGia

Beto Rosado, relator 

“Uma das razões da 
quebra da Petrobras foi 
o modelo de partilha. 
Tudo virou pó.”
Deputado Darcísio Perondi

“Todos os países que 
produzem petróleo 
utilizam a partilha ou a 
contratação de serviço.”
Deputado Davidson Magalhães

profundas? Assumiu o risco 
a partir do desenvolvimen-
to tecnológico e do conhe-
cimento geológico das ba-
cias de Santos e Campos. É a 
eficiência comprovada pelos 
altíssimos índices de sucesso 
exploratório e pela alta pro-
dutividade.”

Indústria naval- Vice-pre-
sidente do Sindicato Nacional 
da Indústria da Construção e 
Reparação Naval e Offshore 
(Sinaval), Sérgio Bacci afir-
mou que, em razão da baixa 
capacidade de investimento 
da Petrobras, ela tem prefe-
rido fretar embarcações es-
trangeiras do que construir 
no Brasil, porque dizem que 
seria mais caro e oneroso 
para a estatal. 

 “Vamos analisar o con-
junto da obra; o barco é mais 
caro, mas gera emprego no 
Brasil, gera emprego na ca-
deia produtiva, gera imposto 
das empresas que operam as 
embarcações”, criticou.

Segundo  Bacci, a Petro-
bras deve induzir a demanda 
de forma a fortalecer a indús-
tria naval. “É necessário ter 

barreiras para que a indústria 
se fortaleça mais, pois, se isso 
não acontecer, chegaremos 
em breve aos mesmos 1.800 
empregos que tínhamos no 
ano 2000”. 

De acordo com Bacci, em 
2000 havia apenas 1.800 em-
pregos no setor, em 2014 che-
garam a 84 mil, e a previsão é 
de que este ano termine com 
apenas 35 mil empregos na 
indústria naval.

“A indústria naval no 
mundo (Coreia, Japão, China, 
Noruega, EUA) deu certo por-
que ou havia uma demanda 
induzida por parte do gover-
no (no caso da China) ou in-
centivos de ordem fiscal ou de 
subsídios (no caso dos EUA). 
Tanto os EUA quanto a China 

fomentam da mesma forma a 
indústria naval. O caminho 
da Petrobras estava correto 
porque induzia a demanda, 
por conta da Transpetro e da 
Sete Brasil”, reforçou.

Corrupção - Para o de-
putado Darcísio Perondi 
(PMDB-RS), foi a corrupção 
a principal razão pela crise 
da Petrobras. Ele chamou o 
processo de “cancerígeno”, 
defendeu a abertura dos 
campos do pré-sal para ha-
ver mais investimentos no 
País e criticou o modelo de 
partilha. “Uma das razões 
da quebra da Petrobras foi 
o modelo de partilha e das 
empresas navais. Tudo vi-
rou pó e todos foram silen-
ciosos com a corrupção”, 

afirmou o parlamentar. 
Já Davidson Magalhães 

(PCdoB-BA), que propôs o 
debate, afirmou que todos 
os países que estatizaram 
e controlaram as reservas 
o fizeram em razão de uma 
política nacional de desen-
volvimento.

“Todos os países que 
produzem petróleo utilizam 
a partilha ou a contratação 
de serviço. As petroleiras 
estatais são as que contro-
lam as principais reservas 
e isso é estratégico. E não 
podemos, em função de um 
momento de dificuldade de 
caixa, abrir mão de um de-
senvolvimento estratégico 
da indústria de petróleo e 
gás no Brasil”, afirmou.

Lucio Bernardo Junior

Zeca Ribeiro
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carF

A Comissão Mista de Or-
çamento  foi instalada on-
tem, mas a eleição da Mesa 
(presidente e três vices) que 
vai dirigir os trabalhos este 
ano foi transferida para a 
próxima terça (10).

Ainda não existe acor-
do entre os partidos para o 
cargo de presidente. A vaga 
é pleiteada por três deputa-
dos: Milton Monti (PR-SP), 
Arthur Lira (PP-AL) e Sergio 
Souza (PMDB-PR).

Cada um dos parlamen-
tares alega que tem direito 
com base em interpretações 
regimentais diferentes so-
bre qual bloco partidário da 
Câmara tem a primazia para 
indicar o presidente da co-
missão.

O PR de Monti alega ter o 
direito por ser o maior par-
tido do maior bloco quando 
a Mesa do Congresso fixou 
o tamanho dos blocos parti-
dários para orientar a com-
posição do colegiado, no dia 
31 de março, após o fim da 
janela partidária. O bloco 
era formado por PR, Pros e 
PSD, com 83 deputados. O 
despacho da Mesa do Con-
gresso leva a assinatura do 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros.

Já o PMDB se vale de um 
ofício de Renan Calheiros, do 
dia 28 de abril, ratificado na 
terça passada pela Presidên-
cia da Câmara, que determi-
na que a vaga para presiden-
te da comissão deve levar em 
conta o tamanho dos blocos 

Em depoimento ocorrido 
ontem na CPI do Carf, dois 
acusados de envolvimento 
em irregularidades em jul-
gamentos do Conselho Ad-
ministrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) se disseram 
inocentes das acusações 
que pesam contra eles, mas 
se recursaram a responder 
as perguntas dos deputados.

O ex-conselheiro do Carf 
Jorge Victor Rodrigues e o 
ex-assesor Lutero Fernan-
des do Nascimento (que tra-
balhou com o ex-presidente 
do Carf Otacílio Dantas Car-
taxo) estavam amparados 

 “Fica parecendo 
uma indicação 
entre compadres. 
Minha sugestão é a 
gente construir uma 
proposta de lei que dê 
transparência ao Carf.”
 Deputado Pedro Fernandes

CPI quer dar mais transparência à escolha de conselheiros
por habeas corpus que lhes 
davam o direito de perma-
necer em silêncio.

Rodrigues e Nascimento 
foram indiciados pela Polícia 
Federal por suspeita de rece-
bimento de vantagens inde-
vidas em troca de benefícios 
ao banco Santander, que de-
via quase R$ 1 bilhão à Re-
ceita, e ao banco Safra, que 
questionava no Carf dívida 
de R$ 793 milhões.

Indicações - O presidente 
da CPI, deputado Pedro Fer-
nandes (PTB-MA), anun-
ciou que a comissão deve 
apresentar uma propos-

ta legislativa que dê mais 
transparência à escolha dos 
conselheiros do Carf.

Fernandes propôs a ela-
boração de uma propos-
ta legislativa depois que o 
ex-conselheiro Rodrigues, 
nomeado por indicação da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), admitiu 
que não tinha relação algu-
ma com a entidade.

Ao ser questionado 
pelo deputado Hildo Rocha 
(PMDB-MA) a respeito de 
como foi indicado para o car-
go de conselheiro, ele se li-
mitou a explicar que sua ex-

periência deve ter contado.
“As indicações são feitas 

com base em indicações de 
empresários e políticos, e é 
difícil alguém ser conselhei-
ro do Carf se não tiver expe-
riência de pelo menos cinco 

anos lá.”
“Fica parecendo uma in-

dicação entre compadres. 
Minha sugestão é a gente 
construir uma proposta de 
lei que dê transparência ao 
Carf”, disse o presidente da 
comissão.

A forma como são es-
colhidos os conselheiros é 
questionada por outros de-
putados, como Arlindo Chi-
naglia (PT-SP). Os conse-
lheiros são indicados pelos 
contribuintes (confedera-
ções patronais) ou pela Fa-
zenda Nacional, e geralmen-
te são auditores da Receita. 

Comissão de Orçamento é instalada sem presidente
Demora na decisão traz incertezas sobre votação de projeto que altera a meta de resultado primário deste ano

no início da legislatura (fe-
vereiro de 2015). À época, o 
partido era a maior legen-
da do maior bloco (o PMDB 
e outros 13 partidos soma-
vam 218 deputados).

O PP afirma que integra-
va o maior bloco (PP, PTB, 
PSC e PHC) na segunda 
quinzena de fevereiro, quan-
do a fatia de cada partido na 
comissão é delimitada pela 
Mesa do Congresso, confor-
me determinam as normas 
internas da comissão. Na 
ocasião, o bloco tinha 79 de-
putados, acima dos blocos do 
PR e do PMDB no momento.

Acordo - Milton Monti 
disse que  o PR vai negociar 
um acordo até terça. Tradi-

cionalmente, o presidente 
da Comissão de Orçamento 
é eleito por aclamação, sem 
disputa. “A comissão é do 
entendimento e temos que 
evitar qualquer tipo de dis-
puta no plenário [da comis-
são]”, afirmou.

Sergio Souza defende a 
decisão de Renan Calhei-
ros, mas disse que é possí-
vel chegar a um acordo até a 
próxima semana. “Nós en-
tendemos por bem instalar 
a comissão agora e suspen-
der para caminhar para uma 
convergência até terça.”

Já Arthur Lira afirmou 
que qualquer cenário que 
for utilizado (antes da jane-
la partidária, após a janela 

ou em fevereiro) o PP estará 
no maior bloco, tendo, por-
tanto, direito à presidência. 
Ele disse também que bus-
cará um acordo. “A disputa 
deixa rusgas e isso não é bom 
para os trabalhos.”

Resultado primário - A 
demora na retomada dos tra-
balhos da Comissão de Orça-
mento traz um complicador. 
O governo terá que editar 
no dia 23 de maio um de-
creto de contingenciamento 
de recursos orçamentários 
para atender a meta de su-
peravit primário prevista na 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), que é de R$ 24 
bilhões para a União.

O próprio governo admi-

te que a meta não será mais 
atingida e enviou à Comis-
são de Orçamento um proje-
to alterando o resultado pri-
mário, permitindo um deficit 
de até R$ 98,6 bilhões. Mas 
enquanto a meta oficial não 
muda, o governo tem que 
trabalhar com o superavit 
previsto na LDO.

O problema é que isso 
implicará um contingencia-
mento recorde para ajustar 
as despesas à meta oficial, 
que se somaria ao bloqueio 
de R$ 48,4 bilhões já de-
cretado pelo Ministério do 
Planejamento. O novo con-
tingenciamento obrigará o 
governo a paralisar investi-
mentos em andamento.

Milton Monti, Arthur Lira e Sergio Souza disputam a vaga, cada um com base em interpretações regimentais diferentes
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