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Quebradeiras de coco querem proteção ao 
babaçu contra avanço da monocultura  4
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Senadores e juristas divergem 
sobre abuso de autoridade
Para o relator, Roberto Requião, a atual legislação, elaborada durante o regime militar, não protege o cidadão contra excessos do poder público 

Em sessão temática 
realizada ontem em 
Plenário, senadores e 

juristas discutiram o pro-
jeto que modifica a Lei de 
Abuso de Autoridade. Para 
o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, é dever 
do Estado combater exces-
sos. O juiz Sérgio Moro se 
disse favorável à atualiza-
ção, mas acredita que, caso 
seja aprovada agora, pode 
inibir a Lava Jato. Já o mi-
nistro do STF Gilmar Men-
des afirmou que a nova lei 
não afetaria o funciona-
mento da Justiça.  2 e 3

Silvio Rocha, Gilmar 
Mendes, Renan Calheiros, 

Sérgio Moro e Roberto 
Requião debatem na 

segunda sessão temática 
sobre o projeto 

Alunos do Jovem Senador participam de curso no Instituto Legislativo Brasileiro, uma das atividades oferecidas

Mendonça, Aloysio, Maria Laura e Villafañe na Comissão de Relações Exteriores

Jovens senadores votam sugestões em Plenário Comissão aprova indicados para 
Vaticano, Hungria e Nicarágua

As comissões temáticas formadas pe-
los estudantes que participam do Pro-
jeto Jovem Senador aprovaram ontem 
três sugestões legislativas elaboradas 
por eles. Hoje, último dia de atividades, 

os 27 alunos votarão as sugestões em 
Plenário. Se aprovadas, seguirão para 
análise da Comissão de Direitos Hu-
manos e poderão passar a tramitar no 
Senado como projetos de lei.  4

As indicações de Luiz Fe-
lipe Mendonça para a chefia 
de missão no Vaticano, de 
Luís Cláudio Villafañe para 

a embaixada na Nicarágua 
e de Maria Laura da Rocha 
para a Hungria seguem 
para análise do Plenário.  4

A assessoria do presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou ontem nota sobre decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de acolher ação contra ele. Eis a íntegra da nota:

“O senador Renan Calheiros recebeu com tranquilidade a decisão do STF 
e permanece confiante na Justiça. A aceitação da denúncia, ainda que 
parcial, não antecipa juízo de condenação. Ao contrário, o debate entre os 
ministros evidenciou divisão e dúvidas quanto à consistência dos indícios 
do Ministério Público, qualificados como precários por vários deles, inclusive 
por alguns que aceitaram a denúncia. Não há prova contra o senador, nem 
mesmo probabilidades, apenas suposição.

Na instrução, o senador comprovará, como já comprovou, com docu-
mentos periciados, sua inocência quanto à única denúncia aceita. Os 
serviços foram prestados e pagos em espécie, o que é legal. O senador 
lembra que a legislação obriga o Ministério Público a comprovar, o que 
não fez em 9 anos com todos sigilos quebrados. A investigação está  
recheada de falhas.
A decisão do STF, ao receber parcialmente a denúncia, também ajuda a 

implodir inverdades que perduraram por anos e foram se transformando, 
entre elas a de corrupção, de que o senador recorreu a uma empreiteira para 
pagar suas despesas. Ou seja, o senador respondeu publicamente por uma 
década sobre crime inexistente, sequer objeto da denúncia.
 
Assessoria de Imprensa
Presidência do Senado Federal”



A possibilidade de criminalizar 
juízes, procuradores e promo-
tores na condução de trabalho 
investigativo também gerou 
polêmica na sessão de debates.

Lindbergh Farias (PT-RJ) e 
o juiz Sérgio Moro divergiram 
sobre a questão. O senador 
considerou que, nos casos da 
condução coercitiva e de grava-
ções de conversas telefônicas do 
ex-presidente Lula no âmbito da 
Lava Jato, houve desrespeito à lei.

— Quero deixar claro que 
ninguém está acima da lei. Que-
remos investigações amplas, mas 
dentro da lei — declarou .

Moro, por sua vez, se disse 
convencido de que o objetivo do 
PLS 280/2016 é a “criminalização 
de autoridades”.

— Subjaz a intenção de que o 
projeto seja usado para crimina-
lizar a conduta da autoridade. 

Isso ficou claro no discurso do 
senador Lindbergh. Se for, insisto 
na necessidade de adiamento da 
votação do projeto para coloca-
ção de normas de salvaguarda 
para o juiz — disse.

O juiz Silvio Rocha ponderou 
que a possibilidade de crimi-
nalização de autoridades já 
existe no ordenamento jurídico 
e  defendeu a urgência para o 
projeto.

— O Congresso não pode per-
der a oportunidade excelente de 
colocar o tema em pauta e pro-
teger a população empobrecida, 
que sofre violação pelas diversas 
autoridades que exercem fun-
ções públicas nesse país.

Alvaro Dias (PV-PR) fez um 
apelo pela retirada do regime 
de urgência para votação da 
proposta no Senado.

— Não creio que a proposta vá 

comprometer a Lava Jato, mas 
uma ação atropelada pode, sim, 
passar a ideia de que estamos 
tentando comprometer esse 
trabalho — alertou Alvaro.

Já o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal Gilmar Mendes 
discordou da sugestão de Lasier 
Martins (PDT-RS) de adiar a 

votação para o final da Lava Jato.
— O Legislativo frequente-

mente vota o aumento de pena 
ou tipificação de delito como 
crime hediondo em resposta a 
uma situação do momento. O 
assunto aqui a se tratar é de um 
catálogo renovando o tema de 
abuso de autoridade — observou.

O PRESIDENTE DO Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
conduziu ontem a segunda 
sessão temática convocada para 
debater a atualização da Lei de 
Abuso de Autoridade prevista no 
PLS 280/2016, de autoria dele. 
Renan disse que a proposta não 
visa cercear atividades, mas ape-
nas proteger direitos fundamen-
tais dos cidadãos contra abusos 
de agentes dos três Poderes da 
República.

Ele afirmou, na abertura da 
sessão, que a prevenção do abuso 
de autoridade é um compromisso 
do Estado democrático de direito 
e um dever essencial do poder 
público. Trata-se de um ilícito 
grave, repreendido nas esferas 
penal, civil e administrativa, e 
na maioria dos casos envolve 
relações entre pessoas simples 
e esferas inferiores ou interme-
diárias de poder, argumentou.

Renan também ressaltou que  

soluções negociadas para as di-
vergências são sempre possíveis, 
por mais distantes que possam 
parecer.

— Nas mais variadas verten-
tes da vida existe espaço para 
a convergência de opiniões e 
de interesses. E é justamente 
o diálogo, sempre preferível à 
hostilidade, que nos permite 
identificá-lo — disse, citando  um 
pensamento de Tancredo Neves: 
“Não são os homens que brigam, 
são as ideias”.

Lava Jato
Diante da manifestação de 

algumas associações preocupa-
das com a eventual interferência 
que a legislação do abuso de 
autoridade poderia ter na in-
dependência da magistratura 
ou de investigações policiais, o 
presidente do Senado esclareceu 
que a proposta não representa 
“iniciativa para embaçar a Ope-

ração Lava Jato ou qualquer 
outra investigação legalmente 
constituída”.

— Considero a Operação Lava 
Jato sagrada. Ela definiu alguns 
avanços civilizatórios. E precisa, 
sim, ser estimulada para que, 
com outras que possam ser con-
duzidas na mesma direção, possa 
colaborar com a diminuição da 
impunidade no Brasil, que é uma 
grande chaga — ponderou.

Ele explicou que o projeto 
abrange os servidores públicos 
dos três Poderes que ultrapassa-
rem os limites de suas atribuições 
para fazer o que a lei veda ou 
constranger alguém a fazer algo 
que a lei não manda em detri-
mento dos direitos fundamentais.

— Apenas serão punidas as 
autoridades que livre e cons-
cientemente fizerem mau uso 
dos seus poderes. O julgamento 
é feito pelo Poder Judiciário, que 
se orienta e age segundo a lei. Eu 

sigo acreditando no Judiciário e 
duvidar da aplicação dessa lei, 
em outras palavras, significa du-
vidar do próprio Poder Judiciário.

Renan lembrou ainda que o 
Ministério Público tem a “blinda-
gem” do procurador-geral da Re-
pública, de cuja vontade depende 
a continuidade de investigação 
contra qualquer de seus integran-
tes. Por isso, reiterou que acha 
“ilusório supor que mero projeto 
de lei sobre abuso de autorida-
de, alinhado e compatível com 
as legislações de outros países 
democráticos, possa colocar em 
risco a atividade de juízes e de 
procuradores, dotados que são 
de prerrogativas que asseguram 
sua independência funcional”.

Pacto Republicano
Renan reforçou que o texto do 

projeto foi elaborado por uma 
comissão de juristas, em 2009, 
durante o 2º Pacto Republicano, 

com participação do Judiciário e 
com o Executivo ouvido por meio 
do Ministério da Justiça.

O presidente do Senado sa-
lientou que a reapresentação do 
projeto de 2009 “foi às claras” e 
a discussão da nova lei aconte-
ce, mais uma vez, numa sessão 
temática, “a céu aberto com a 
honrosa participação de todos”.

— O Congresso está receptivo 
ao diálogo e permeável a críticas e 
sugestões para corrigir eventuais 

falhas na proposta em debate. Só 
não pode o Congresso ser omisso.

Ele destacou que “a atividade 
de fazer leis talvez seja uma das 
mais difíceis e complexas da vida 
jurídica”. E enfatizou que não 
basta a legislação declarar quais 
são os direitos fundamentais e 
liberdades do cidadão; é preciso 
garanti-los, tornando efetiva sua 
proteção.

(Da Assessoria da  
Presidência do Senado)

O Senado fez ontem sua pri-
meira transmissão ao vivo via 
Facebook. A sessão de debates 
sobre o PLS  280/2016 foi acom-
panhada por mais de 800 mil 
pessoas. A página do Senado 
na rede social tem mais de 2,2 
milhões de seguidores e está 
entre as de maior repercussão 
no mundo na categoria governo.

O ministro do STF fez um 
apelo para que a atualização da 
Lei de Abuso de Autoridade seja 
discutida “com abertura mental”. 
Gilmar defendeu a discussão 
do projeto neste momento. 
Ele observou que as operações 
contra corrupção continuarão, 
com ou sem atualização da lei, 
pois os instrumentos em vigor 
são suficientes.

— Teríamos que, então, buscar 
um ano sabático das operações 
para que o Congresso pudesse 
deliberar sobre um tema como 
este? Não faz sentido algum.

O ministro lembrou que, na 
presidência do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), elegeu como 
prioridade enfrentar a questão 
do sistema prisional. Com os 
mutirões carcerários, disse, fo-
ram libertadas 22 mil  detidos 
indevidamente. Havia pessoas 
presas provisoriamente, há até 
14 anos. Para o ministro, isso 
demonstra “evidente abuso de 
autoridade”. Foi nesse contexto, 
recordou Gilmar, que se come-
çou a discutir a necessidade de 
mudança na Lei de Abuso de 
Autoridade, “estabelecendo 
aquilo que antes não acontecia: 
a obrigatoriedade”.

— Quando comecei esse tra-
balho, encontrei muitos juízes, 
talvez a maioria dos juízes da 
execução penal, que nunca 
 tinham visitado um presídio.

Ele se disse “bastante tranqui-
lo” com a iniciativa, que se deu 
no contexto do Pacto Republica-
no, em 2009, com o objetivo de 
fortalecer a defesa dos direitos 
fundamentais. O ministro con-
cordou com sugestões para apri-
moramento do projeto, “porque 
o propósito não é criminalizar a 
atividade de juiz, promotor ou 
integrante de CPI”.

Ele considerou “bem-vinda” 
a sugestão de o projeto prever 
eventuais abusos de integrantes 
dos tribunais de contas, “que 
hoje exercem um poder signifi-
cativo e, muitas vezes, capaz de 
perpetrar abuso de autoridade”.  
O ministro conclamou os agentes 
públicos a não ceder à tentação 
de proceder ao combate do cri-
me mediante qualquer prática 
abusiva.

As manifestações dos senado-
res sobre mudanças na lei que 
pune o abuso de autoridade 
foram divergentes. Apesar de 
concordarem com a necessidade 
de coibir abusos, eles questiona-
ram a conveniência do momento 
atual, quando ocorre a Operação 
Lava Jato e há parlamentares 
sendo investigados.

O relator (PLS 280/2016), Ro-
berto Requião (PMDB-PR), vê o 
momento como uma oportuni-
dade para o Congresso corrigir 
uma lei aprovada no regime mi-
litar e que não protege o cidadão 
contra abusos do poder público.

Ele disse que buscará, em seu 
relatório, garantir a independên-
cia da magistratura, mas rejeitará 
medidas que possam favorecer 
exageros dos agentes de Justiça.

— Não podemos nem imaginar 
prejudicar o tipo de investigação 

que se realiza no Brasil hoje, 
mas não vamos transformar 
essa oportunidade, esta crise, 
em um espaço para avanços 
corporativos, para viabilizar 
uma legislação que contenha os 
abusos — observou.

Favoráveis à urgência na 
votação do projeto, Lindbergh 

Farias (PT-RJ) e Humberto Costa 
(PT-PE) apontaram abusos em 
interceptações telefônicas, em 
vazamentos seletivos de grava-
ções e em prisões preventivas 
como estratégia para forçar a 
delação de investigados.

— Preocupa-nos a seletivida-
de quando se trata de agentes 

públicos, porque está na cara 
que tratam as organizações de 
esquerda, o PT, de forma dife-
renciada nesse processo — disse 
Lindbergh.

Na visão de Alvaro Dias (PV-
PR), a polarização de opiniões 
requer cautela no exame do 
projeto.

— É possível produzir uma 
boa legislação em um ambiente 
de tensões expostas, em uma 
circunstância de revanchismo 
inevitável? É essa a prioridade? A 
meu juízo, esse não é o momento 
adequado — concluiu.

Também José Medeiros (PSD-
MT) e Ronaldo Caiado (DEM-
GO) recomendaram uma análise 
criteriosa das medidas.

— Não vamos produzir nada 
estimulando ou instigando 
queda de braço entre Poderes 
— aconselhou Caiado.Requião disse que vai incorporar algumas das sugestões de juízes em seu relatório

Em debate em Plenário, senadores e juristas divergiram sobre urgência em votação

De acordo com ministro, operações vão 
seguir com ou sem atualização da lei 

Relator vê oportunidade para corrigir norma aprovada na ditadura

Atualização da lei abrange servidores dos três Poderes, diz Renan

Transmissão ao vivo pelo Facebook 
teve mais de 800 mil espectadores

Para Gilmar Mendes, o momento é 
apropriado para discutir o projeto

Abuso de autoridade divide juristas e senadores em debate

Criminalização de juízes, promotores e procuradores marca discussão

OSenado fez ontem a segun-
da sessão temática para 
debater em Plenário o pro-

jeto que atualiza a Lei de Abuso 
de Autoridade (PLS 280/2016) e 
tramita em regime de urgência. 

Participaram da sessão o mi-

nistro do STF e presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral, Gilmar 
Mendes, o juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, e o juiz 
Silvio Rocha, da 10ª Vara Federal 
Criminal de São Paulo.

No debate, os senadores con-

cordaram com a necessidade de 
coibir abusos, mas divergiram 
quanto à possibilidade de a vota-
ção, no momento, atrapalhar ou 
não investigações em curso, como 
a Operação Lava Jato. A questão 
também dividiu os juristas.
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AgendA
 `plenário  discursos
9h A sessão é não deliberativa, destinada a 
pronunciamentos dos senadores.

 `Jovem senAdor  votação
 13h Os estudantes que participam do Jovem 
Senador votam proposições em Plenário.

Prevenção do abuso de autoridade é dever essencial do poder público, diz Renan
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 � 31.217 compartilhamentos
 � 70.666 comentários
 � 344.527 reações

Alô Senado 0800 612211 Alô Senado 0800 612211www.senado.leg.br/jornal www.senado.leg.br/jornal

Brasília, sexta-feira, 2 de dezembro de 2016 Brasília, sexta-feira, 2 de dezembro de 20162 3

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

doO projeto que reforma a legis-
lação sobre  crimes de abuso de 
autoridade tem o objetivo de  re-
forçar o sistema de proteção dos 
direitos fundamentais contidos 
na Constituição. A opinião é do 
juiz federal Silvio Luís Ferreira 
da Rocha, titular da 10ª vara da 
Justiça Federal de São Paulo. 

Para ele, a proteção aos direi-
tos é o ponto a ser considerado, 
independentemente de outras 
motivações que possam existir:

— Considero esse projeto mui-
to importante para consolidar 
um sistema adequado de pro-
teção aos direitos fundamentais 
contra o exercício abusivo do 
poder. Não é contra o exercício 
do poder, mas contra o exercício 
abusivo do poder.

Rocha destacou que a respon-
sabilidade é inerente ao regime 
republicano e obrigatória aos 
ocupantes de cargo, função ou 
membro de Poder. 

O juiz lembrou que o país já 
dispõe, desde 1965, de lei que 
trata do processo de responsa-
bilização administrativa, civil 
e penal nos casos do abuso de 
autoridade. Na lei, disse, estão 
relacionados crimes de abu-
so de poder contra direitos 
 fundamentais.

Porém, afirmou, os tipos pe-
nais inscritos na lei são definidos 
de modo aberto, permitindo 
divergência de interpretação, o 

que gera insegurança jurídica. 
Assim, defendeu, o projeto em 
debate seria um avanço.

— O que o projeto faz é definir 
de forma minuciosa quais com-
portamentos podem, se violados, 
caracterizar abuso de autoridade 
e quais foram excluídos.

Apesar da avaliação positiva, 
o juiz disse que é preciso fazer 
aprimoramentos no texto. En-
tre eles, ajustes para afastar a 
hipótese de criminalização da 
autoridade judicial pelo “crime 
hermenêutico”. A ideia é que 
juízes de primeira instância não 
sejam denunciados por decidir 
com base na  interpretação que 
fazem da lei.

O magistrado sugeriu ainda a 
inclusão dos membros dos tribu-
nais de Contas entre os sujeitos 
a responder por crime de abuso. 

A atuação do juiz na interpre-
tação da lei e na avaliação de fatos 
e provas não deve representar 
crime, disse o juiz federal Sérgio 
Moro. Segundo ele, este talvez não 
seja o melhor momento para o Se-
nado deliberar a respeito de uma 
nova legislação sobre de abuso 
de autoridade, num contexto em 
que o Brasil vive operações como 
a Lava Jato.

— Faço essa sugestão com 
extrema humildade. Não me 
cabe aqui censurar o Senado, 
mas acredito que talvez não seja 
o melhor momento, e o Senado 
pode passar uma mensagem 
errada  à sociedade. Talvez uma 
nova lei poderia ser interpretada 
com o efeito prático de tolher 
investigações — afirmou.

Para Moro, o país está ansioso 
pelo que vem sendo revelado pelo 
trabalho da Polícia Federal, do 
Ministério Público e do Judiciário 
e espera o enfrentamento efetivo 
da criminalidade.

Moro disse, em relação ao PLS 
280, que qualquer lei que reduza 
desvios de conduta é bem-vinda.  
Ele pediucuidado para que, a 
pretexto de se coibir o abuso, a 
norma não acabe por cercear o 
trabalho dos agentes da lei.

— Não importa a intenção do 
legislador. Diz um ditado que a lei 
tem suas próprias pernas. Ainda 
que tenha boas intenções, como 
será interpretada e aplicada é 

uma questão em aberto.
O juiz sugeriu limitar a possi-

bilidade do chamado crime de 
hermenêutica, de modo a evitar 
que seja configurada crime a di-
vergência na interpretação da Lei 
Penal e da Lei Processual Penal 
e na avaliação de fatos e provas.

— Com isso, parte do receio de 
uma aplicação equivocada desse 
projeto pode ser evitada.

Ele comentou a aprovação 
pela Câmara, na madrugada de 
quarta, de emenda incluindo o 
abuso de autoridade no pacote 
anticorrupção:

— Essas emendas da meia-no-
ite, que não permitem avaliação 
por parte da sociedade, não são 
apropriadas em se tratando de 
tema são sensível — disse Moro, 
que elogiou o Senado por abordar 
o tema com transparência.

Rocha diz que projeto detalha o que é 
abuso e acaba com insegurança jurídica

Para juiz, momento não é adequado para 
alterar a Lei de Abuso de Autoridade

Mudança em lei reforçará proteção 
de direitos, afirma magistrado de SP 

Moro: interpretação da legislação  
por juiz não deve representar crime
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AS TRêS SuGESTõES de pro-
jetos de lei apresentadas pelos 
estudantes que participam 
do Projeto Jovem Senador, na 
edição 2016, foram aprovadas 
ontem pelas comissões temáti-
cas formadas por eles e seguem 
para o Plenário, onde serão 
votadas hoje pelos estudantes. 

Se aprovadas, as sugestões 
serão encaminhadas para a Co-
missão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH). 
Caso os senadores as aprovem, 
elas passarão a tramitar como 
projetos de lei.

A Comissão Cecília Meireles 
aprovou a proposição que esta-
belece como crime inafiançável 
os atos de discriminação ou 
preconceito de procedência 
regional ou identidade cultural 
e institui o dia nacional de com-
bate a esse tipo de preconceito 
em 16 de junho, aniversário de 
Ariano Suassuna. A autora da 
sugestão é a jovem senadora 
por Sergipe, Katellen Mendon-
ça, e o relator foi Marcos Paulo 
dos Santos, da Bahia.

Na Comissão Nísia Floresta 
foi aprovada a proposição que 

faculta às pessoas físicas ou 
jurídicas a opção pela aplica-
ção de parcelas do Imposto de 
Renda a título de doações para 
apoio a projetos esportivos com 
finalidade educacional apre-
sentados por escolas públicas. 
De acordo com o texto, as em-
presas poderão destinar até 4% 
do imposto devido e as pessoas 
físicas, 2%, para investimento 
direto em contas de escolas 
previamente cadastradas e 
suas comunidades.

O autor foi Tiago Pereira de 
Souza, de Goiás, com outros 

jovens senadores. A proposta 
original previa a criação de um 
órgão para elencar instituições 
prioritárias e administrar os re-
cursos, mas, por meio de uma 
emenda da relatora, Luciana 
Fim Grancieri, do Espírito 
Santo, a comissão optou pela 
livre escolha.

Também foi aprovada, na Co-
missão Sobral Pinto, a sugestão 

que torna obrigatória a inclu-
são, na embalagem de produ-
tos cosméticos e alimentícios 
que contenham substâncias 
comprovadamente cancerí-
genas, da informação sobre o 
risco de desenvolvimento da 
doença. A autora é Isabelle 
Santos, do Distrito Federal, e 
o relator foi Leonardo Brito, 
de Rondônia.

O papa Francisco é argenti-
no e sua diplomacia, ativa na 
tentativa de ajudar a superar 
problemas políticos na Amé-
rica Latina. Para o diplomata 
Luiz Felipe Mendonça, isso é 
uma janela positiva pela qual 
o Brasil pode estreitar ainda 
mais seus laços históricos com 
o Vaticano. Indicado para a 
chefia da missão brasileira no 
estado-sede da Igreja Católica, 
ele participou de sabatina on-
tem na Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) e foi aprovado 
por unanimidade. A indicação 
segue agora para o Plenário.

Mendonça lembrou o papel 
crucial do pontífice na reapro-
ximação recente entre Estados 
unidos e Cuba, nas nego-

ciações que resultaram em 
acordo de paz na Colômbia e 
na intermediação de diálogos 
institucionais entre governo e 
oposição na Venezuela.

O diplomata enfatizou a 
constante preocupação mani-
festada pelo papa em relação 
ao aumento das desigualdades 
sociais em todo o planeta, 
assim como a defesa intran-
sigente dos direitos humanos 
e fundamentais, como pautas 
que possuem grande res-
sonância com o espírito e o 
pensamento brasileiros.

Cristovam Buarque (PPS-
DF) sugeriu a Mendonça 
que interceda junto ao papa, 
buscando um acordo de trans-
ferência de renda das nações 

ricas para as mais pobres. A 
medida teria o objetivo de di-
minuir o drama de refugiados, 
especialmente da África.

Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP) elogiou muito a 
diplomacia do Vaticano, ob-
servando que é uma das mais 
antigas do mundo e sábia por 
promover profundas mudan-
ças no planeta sob um manto 
de tradição e continuidade.

— É o oposto do que querem 
fazer crer a maioria dos países 
que, sob discursos de constan-
tes transformações, na prática 
mudam pouca coisa — disse.

Foram aprovadas ainda indi-
cações de Luís Cláudio Villafañe 
para a Nicarágua e de Maria 
Laura da Rocha para a Hungria.

A expansão da pecuária e 
de monoculturas na região 
dos babaçuais ameaça o 
trabalho das quebradeiras 
de coco do Piauí, Tocantins, 
Maranhão e Pará. Famílias 
que vivem do babaçu fizeram  
apelo por lei que impeça a 
derrubada da planta e garanta 
o livre acesso a essas palmei-
ras, mesmo quando dentro de 
propriedades privadas. 

Representantes do Mo-
vimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco Baba-
çu participaram ontem de au-
diência pública na Comissão 
de Meio Ambiente (CMA). 
Existem hoje 25 milhões de 

hectares de babaçuais, com 
diferentes densidades. O 
babaçu é fonte de renda para 
mais de 300 mil mulheres.

A coordenadora nacional 
do movimento, Francisca 
Nascimento, afirmou que 
é preciso garantir o acesso 
ao babaçu, que está sendo 
ameaçado pelo crescimento 
da soja, da cana-de-açúcar 
e de outras monoculturas 
nessas regiões.

Regina Sousa (PT-PI), que 
já foi quebradeira de coco 
babaçu, apoiou a proposta de 
um projeto de lei e ressaltou 
que é preciso proteger as 
palmeiras.
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Estudantes votam sugestões 
de projetos no Plenário

Diplomata: país pode estreitar laços com o Vaticano Quebradeiras de coco pedem lei 
que garanta acesso ao babaçu

Os 27 jovens senadores trabalharam ontem em três comissões, que tiveram o papel de apresentar uma 
proposição e revisar outra. Todas foram aprovadas nos colegiados e hoje serão analisadas por todo o grupo

Pedro Chaves (PSC-
MS), relator da medida 
provisória da reforma 
do ensino médio (MP 
746/2016) na comissão 
mista que analisou o 
texto, afirmou que o texto 
aprovado na quarta-feira 
foi produzido depois de 
ouvidos especialistas e 
representantes do se-
tor. O relatório, disse o 
senador, é democrático 
e as medidas trazem 
muitos benefícios para 
a comunidade escolar.

Após a aprovação na 
comissão mista, a MP 
seguiu para exame no 
Plenário da Câmara.

Para Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), o Congresso 
Nacional precisa elabo-
rar, dentro de 12 meses, 
uma lei complementar 
para definir os critérios 
de compensação aos 
estados exportadores 
pelas perdas decorren-
tes da desoneração das 
exportações, conforme 
previsto na Lei Kandir.

Essa foi a decisão to-
mada pelo Supremo 
Tribunal Federal ao 
encerrar o julgamento 
da ação direta de omis-
são movida pelo estado 
do Pará, informou o 
senador. 

José Medeiros (PSD-
MT) criticou o ministro 
aposentado do STF Joa-
quim Barbosa, que, em 
declaração à imprensa, 
disse não acreditar que 
Michel Temer finalize o 
mandato. Barbosa afir-
mou ainda que o impea-
chment da ex-presidente 
Dilma foi uma farsa.

um dos integrantes da 
Comissão Especial do 
Impeachment, Medei-
ros citou as denúncias 
envolvendo a ex-presi-
dente Dilma Rousseff 
que fundamentaram a 
decisão do Senado pelo 
afastamento dela.

Marta Suplicy (PMDB-
SP) criticou as alterações 
feitas pela Câmara às dez 
medidas de combate à 
corrupção, sugeridas 
pelo Ministério Público 
com apoio de 2  milhões 
de brasileiros.

Para ela, o maior re-
trocesso foi a tentativa 
de responsabilizar in-
tegrantes do Ministério 
Público, da polícia e da 
magistratura por crime 
de abuso de autoridade.

A senadora acredita 
que o teor não é adequa-
do, porque a população 
pode perceber como 
retaliação.

Benedito de Lira (PP-
AL) pediu ajuda para a 
agricultura de Alagoas, 
que teria grande estímu-
lo com a transposição 
do Rio São Francisco. O 
senador ressaltou a im-
portância da produção 
de abacaxi no agreste 
alagoano e informou que 
a área plantada dobrou 
nos últimos cinco anos.

Ele acredita que a pro-
dução crescerá ainda 
mais depois da conclu-
são do Canal do Sertão, 
conduzindo água do São 
Francisco e aumentando 
a capacidade de irrigar as 
terras do agreste.

Magno Malta (PR-ES) 
elogiou o trabalho do juiz 
Sérgio Moro na condução 
da Operação Lava Jato, 
mas disse ser preciso 
cobrar comportamento 
ético de juízes e pro-
motores. Ele criticou 
senadores que, na ses-
são temática de ontem, 
atacaram Moro. Malta 
questionou os apelos 
do PT à moralidade, 
por achar que o partido 
 “institucionalizou” a 
corrupção.

O senador lamentou 
que, no Brasil, as pessoas 
achem normal ter medo 
de promotores e juízes.

Pedro Chaves 
defende MP 
da reforma do 
ensino médio

estados devem 
ser ressarcidos 
por lei Kandir, 
diz Flexa Ribeiro

José Medeiros 
critica opinião 
de Joaquim 
Barbosa 

Marta Suplicy: 
Câmara errou 
em medidas 
anticorrupção

Benedito de 
lira pede 
conclusão do 
Canal do Sertão

Magno Malta 
elogia atuação 
de Sérgio Moro 
na lava Jato

Alunos do Projeto Jovem Senador se prepararam, em curso, para atuar na Casa
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