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Regularização 
de servidores de 
cartório está na 
pauta do Plenário
Proposta em análise legaliza situação de funcionários que foram 
transferidos sem concurso de um cartório para outro entre 1988 e 
1994. Atualmente, transferências são questionadas na Justiça

Os senadores podem votar no 
Plenário nesta semana um 
projeto que legaliza a situa-

ção dos servidores de cartórios que 
foram transferidos sem concurso 
entre 1988, ano da promulgação da 
Constituição, e 1994, ano em que 
entrou em vigor a Lei dos Cartórios. 
Esta última lei regulamentou o 
dispositivo constitucional referente 
aos cartórios e estabeleceu o con-
curso como requisito para a remo-

ção dos servidores. Transferências 
sem concurso de 1988 a 1994 têm 
sido questionadas nos tribunais.

Também está na pauta de vota-
ção do Plenário a criação do Sim-
ples Municipal — regras menos 
complexas para a prestação de con-
tas dos pequenos municípios. Hoje 
muitas cidades ficam proibidas de 
receber verba federal e estadual 
por causa de falhas burocráticas na 
prestação de contas.  3

Projeto que recupera artigos vetados 
da Lei Antiterrorismo pode ser votado

Comissão deve votar proposta com regras 
para campanhas eleitorais pela internet

“Waze do paciente”, 
para agilizar consultas 
no SUS, será debatido

Afastamento de  
Kátia Abreu do PMDB  
é lido em Plenário

Está pronto para votação na Co-
missão de Constituição e Justiça, 
em decisão final, projeto de Lasier 
Martins que reinsere na Lei Antiter-
rorismo artigos que foram vetados 

pela então presidente Dilma Rousseff. 
Entre eles, o que considera crime 
de terrorismo incendiar, depredar 
ou explodir meios de transporte ou 
qualquer bem público ou privado.  4

Um projeto que já está pronto para 
ser votado na Comissão de Constitui-
ção e Justiça cria regras para candidatos 
que queiram fazer campanha exclu-

sivamente pela internet. A proposta 
do senador João Capiberibe fixa um 
percentual para essas campanhas em 
cada partido ou coligação.  3

Amanhã uma audiência vai debater 
proposta que busca agilizar a marca-
ção de consultas e exames no SUS. A 
sugestão foi enviada pelo Instituto 
Oncoguia e pode virar projeto de lei. A 
ideia é adotar a lógica do aplicativo de 
trânsito Waze para o paciente acom-
panhar a previsão de atendimento.  4

Foi lido em Plenário, na sexta-
-feira, ofício do PMDB comunicando 
o afastamento da senadora Kátia 
Abreu das funções partidárias por 
60 dias. Roberto Requião, também 
do PMDB, disse que recorrerá da 
decisão. Senadores de outros partidos 
se solidarizaram com Kátia.  2

Pauta do Plenário inclui PEC do Simples Municipal e projeto que trata de servidores de cartório

Simulação no Maracanã durante Olimpíadas: lei foi aprovada para garantir segurança de eventos

Situação de trabalhador 
da JBS será avaliada em 
audiência pública  2

Mineração é tema de 
debate com governos 
do Pará e de Minas  3

Colegiado discute hoje 
Brics e parcerias entre 
países emergentes  2

Ministros falam amanhã 
sobre mudanças em 
royalties de minérios  3
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NA PRESIDêNCIA DA ses-
são Plenária de sexta-feira, a 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) leu ofício da 
presidência do PMDB que 
comunica o afastamento da 
senadora Kátia Abreu (PMDB-
-TO) das funções partidárias 
por 60 dias.

A suspensão foi decidida 
em reunião da Comissão 
Executiva Nacional do PMDB,  
realizada na quarta-feira. O 
documento é assinado pelo 
presidente do partido, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR). 
De acordo com a decisão, a 
senadora ficará afastada de 
suas atividades partidárias e 
de eventuais funções diretivas 
do partido.

Recurso
O senador Roberto Requião 

(PMDB-PR), que é o presiden-
te do diretório do partido no 
Paraná, informou que recorre-
rá da decisão. Ele afirmou que 
a cúpula do partido contraria 

a história da legenda e todos 
os documentos aprovados em 
convenções nacionais.

— Na verdade, quem está se 
opondo ao PMDB é o governo 
federal. A Executiva Nacional 
é que agrediu o partido ao 
afastar a senadora Kátia. Ela 
tem tomado a defesa de teses 
históricas do partido. Este 
PMDB que afasta a senadora 
Kátia tem 1% de popularidade 

nas pesquisas do país. A base 
do PMDB não tem nenhuma 
relação com o governo federal 
— disse.

Os senadores Paulo Paim 
(PT-RS) e Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) também presta-
ram solidariedade a Kátia. Eles 
observaram que a suspensão 
seria pelo fato de Kátia Abreu 
ter agido contra orientações 
da sigla.

A Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) promove hoje, às 18h,  
uma audiência pública do ciclo 
de debates O Brasil e a Ordem 
Internacional: estender pontes 
ou erguer barreiras?.

“O Brics e a Ordem Interna-
cional Contemporânea: para 
onde vão os gigantes emer-
gentes?” é o tema do debate. 

O Brics é um bloco econômico 
formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul.

Foram convidados Renato 
Baumann, da Universidade 
de Brasília (UnB), Angelo Se-
grillo, da Universidade de São 
Paulo (USP), e Marcos Degaut, 
secretário-adjunto da Secre-
taria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República.

Os expositores abordarão a 
participação do Brasil no Brics, 
as oportunidades de parcerias 
efetivas com os países do bloco 
e possibilidades de conflito. O 
requerimento para a audiência 
é do presidente da CRE, Fer-
nando Collor (PTC-AL).

A situação dos trabalhadores 
da JBS e demais empresas do 
grupo J&F Investimentos será 
discutida em audiência públi-
ca interativa que a Comissão 
de Direitos Humanos (CDH) 
promove hoje, às 9h.

A JBS, que contou com em-
préstimos do BNDES para aqui-
sição de empresas no exterior, 
vem sendo investigada pela 
Polícia Federal em decorrência 

de supostas irregularidades e 
fraudes.

Foram convidados para a 
audiência pública o procurador 
do Trabalho Heiler Ivens de 
Souza; o presidente da Con-
federação Democrática dos 
Trabalhadores na Indústria de 
Alimentação e Afins, Siderlei 
Silva de Oliveira, e o advogado 
da entidade, Marthius Sávio Lo-
bato; o presidente do Sindicato 

de Alimentação de Criciúma 
(SC), Celio Elias; o presidente 
da Federação dos Trabalhado-
res em Alimentação do Paraná, 
Ernane Garcia Ferreira; e o 
presidente da Federação dos 
Trabalhadores em Alimentação 
de Mato Grosso do Sul, Vilson 
Gimenes.

Afastamento de Kátia do 
PMDB é lido em Plenário
A decisão da Executiva Nacional foi comunicada em Plenário na sexta-feira. A senadora foi suspensa 
de atividades partidárias e de funções diretivas do partido. Roberto Requião disse que vai recorrer 
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  Veja ao lado como acompanhar a 
audiência e participar do debate

  Veja abaixo como acompanhar 
a audiência e participar dela

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SeSSão on-Line 

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  
no endereço: http://bit.ly/agendaLegislativa

AgendA

 `CdH  Trabalhadores da JBS
9h  Audiência interativa para deba-
ter a situação dos trabalhadores da JBS 
e das demais empresas da Holding J&F 
Investimentos. 

 `Plenário  Associação de juízes
10h  Sessão solene em comemoração 
aos 45 anos da Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil.

 `Cre  Brics
18h  A comissão faz debate com o tema 
“O Brics e a Ordem Internacional Con-
temporânea: para onde vão os gigantes 
emergentes?”.

 `CdH  Procedimentos do SUS
9h  Audiência interativa para debater su-
gestão legislativa que acelera a realiza-
ção de procedimentos do SUS.

 `Ci  eficiência energética
9h  Sessão deliberativa com 7 itens. En-
tre eles o PLS 365/2016 que incentiva a 
eficiência energética.

 `CAe  Sabatina Cade
10h  Sabatina de Walter de Agra Júnior 
para o cargo de procurador- chefe jun-
to ao Cade. Na sequência, deliberativa 
com 6 itens, entre eles, o PLS 791/2015, 
que institui fundo para socorrer popula-
ções dos efeitos da seca.

 `CMA  Pagamento de serviços
10h30 Votação de requerimento e audi-
ência interativa sobre o Pagamento por 
Serviços Ambientais e os Programas de 
Regularização Ambiental.

 `CrA  erva-mate
11h Sessão deliberativa com 8 itens. En-
tre eles o PLC 72/2017, que dispõe sobre a 
Política Nacional da Erva-Mate

 `Ce  Professores
11h30 Sessão deliberativa com 32 itens. 
Na pauta, o PLS 76/2016, que prevê pro-
vas práticas para seleção de professores 
do ensino básico.

 `CAS  Planos de saúde
14h Audiência interativa para instruir 
projetos sobre planos de saúde.

 `Cdr  Setor elétrico
14h Audiência interativa para discu-
tir a privatização do setor elétrico e as 
consequências para o desenvolvimen-
to regional. 

 `CCT  Atendimento ao consumidor
14h30 Sessão deliberativa com 20 itens 
na pauta. Entre eles, o PLS 445/2016, 
que obriga serviços de atendimento ao 
consumidor a aceitar ligação de celular, 
e 16 projetos que concedem ou renovam 
autorização a serviços de radiodifusão. 

 `CMo  Crédito suplementar
14h30 Sessão deliberativa com 2 itens. 
Na pauta, o PLN 18/2017, que abre crédi-
to suplementar em favor de órgãos do 
Executivo.

 `MP 789/2017  Mineração
14h30 Audiência interativa com o minis-
tro de Minas e Energia, Fernando Coelho 
Filho, e o da Fazenda, Henrique Meirelles 

 `ViolÊnCiA ConTrA A MUlHer  Plano
15h Apresentação do plano de tra-
balho da comissão e de pesquisa so-
bre violência doméstica e votação de 
requerimentos.

 `MP 790/2017  garimpo
16h Audiência com representantes de 
garimpeiros, da Funai, do Ibram e dos 
governos de Minas e do Pará.

 `CAS  Cuidadores
9h São 14 itens na pauta da sessão de-
liberativa. Entre eles o PLC 11/2016, que 
cria e regulamenta as profissões de cui-
dador (de pessoa idosa, com deficiência, 
com doença rara e infantil).

 `Cdr  estâncias
9h Na pauta com 4 itens, está o 
PLC 147/2015, que define requisitos para 
a classificação de estâncias.

 `Ce  Currículo escolar
9h30 Audiência interativa para debater a 
Base Nacional Comum Curricular. 

 `CAe  Crise fiscal
14h30 Audiência para avaliar a crise fis-
cal, com os economistas Nilson Teixei-
ra, Mansueto de Almeida Júnior e Feli-
pe Salto. 

 `MP 785/2017  novo Fies
14h30 Audiência pública com represen-
tantes dos ministérios da Educação, Fa-
zenda e Planejamento, do FNDE, da CGU 
e do Ipea.

 `CAS  Profissão de síndico
9h Audiência interativa para discutir a 
regulamentação da profissão de síndico.  
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Participe: http://bit.ly/audienciainterativa
• Alô Senado: 0800 612211
Acompanhe: • Portal e-Cidadania: senado.leg.br/ecidadania
• Facebook: senadofederal • Twitter: @agencia_senado
• TV: senado.leg.br/TV

AUDiênCiAS inTerATiVAS

Papel do Brasil no Brics é tema de audiência hoje

Debate avalia situação de trabalhadores da JBS

Vanessa Grazziotin lê em Plenário a decisão do PMDB que afastou Kátia



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

3 Brasília, segunda-feira, 18 de setembro de 2017

A comissão mista que ana-
lisa a medida provisória que 
altera o Código de Mineração 
faz audiência pública amanhã, 
a partir das 16h.

Estão convidados represen-
tantes dos governos de Minas 
Gerais e do Pará, da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), 
do Instituto Socioambiental 
(ISA), da Federação das Co-
operativas de Garimpo, da 
Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais 
(Amig) e do Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram).

A MP 790/2017 aumenta o 
valor das multas das empresas 
que desrespeitarem o Código 
da Mineração. Os valores po-
derão variar de R$ 2 mil a R$ 
30 milhões. O teto hoje é de 
R$ 2,5 milhões.

A medida também cria três 
novos tipos de sanções: a multa 
diária, a suspensão temporária, 
parcial ou total, das atividades 
e a apreensão de minérios, 
equipamentos e bens. Ficam 
mantidas as sanções hoje 
existentes (advertência, multa 
e caducidade do direito).

A MP amplia o prazo para 
realização das pesquisas, que 
passa de um a três anos para de 
dois a quatro anos. Segundo o 
governo, essa mudança trará 
mais estímulo ao setor. O res-
ponsável poderá ser obrigado 
a apresentar, duas vezes por 
ano, um relatório de progresso 
das pesquisas.

Está expressa no texto da 
MP como responsabilidade 
do minerador a recuperação 
das áreas ambientalmente 

degradadas. Há ainda previsão 
de fechamento da mina em 
caso de necessidade.

O texto explicita que qual-
quer exigência ou fase não 
cumprida pelo titular do 
direito pode tornar a área dis-
ponível para disputa por meio 
de leilão eletrônico, no qual 
vencerá a oferta de maior valor.

A MP 790 é complementar 
às MPs 789 e 791/2017, que 
também tratam de mineração 
e buscam “destravar o setor”, 
como argumenta o governo fe-
deral. O Poder Executivo alega 
que as MPs, caso aprovadas, 
terão um potencial de gerar 
até dois 2 milhões de novos 
empregos.

A Lei Eleitoral poderá ser 
modificada para estabelecer 
regras específicas para candi-
datos interessados em fazer 
campanha exclusivamente 
pela internet. A possibilidade 
está sendo aberta por projeto 
de João Capiberibe (PSB-
-AP), que aguarda votação 
na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). Se o PLS 
43/2016 for aprovado e não 
houver recurso para votação  
pelo Plenário do Senado, ele 
será enviado à Câmara.

A princípio, a proposta 
permitiria a cada partido ou 
coligação reservar até 30% 
dos registros de candidaturas 
para quem se interessasse 
em fazer propaganda elei-
toral apenas pela internet. 
O percentual, porém, foi re-
duzido para 20% por emenda 
da relatora, Lídice da Mata 
(PSB-BA).

Além de mexer no percen-
tual, a emenda transformou 
de facultativa em obrigatória 
a reserva de vagas para candi-
datos em campanha exclusiva 
por blogs, redes sociais e 
aplicativos de envio de men-
sagens, como WhatsApp e 
Telegram. Lídice justificou as 
mudanças feitas no texto com 
o argumento de que deverão 

“viabilizar a implementação 
das medidas propostas.”

Originalmente, o projeto 
proibiria qualquer doação 
de recursos ou gastos para as 
campanhas exclusivas pela 
internet. A única despesa 
admitida seria com o custeio 
da conexão e de dispositivos 
de uso do candidato para 
acesso à rede. A emenda de 
Lídice também interferiu na 
restrição.

Divulgação
A relatora fez alterações 

para tornar possível a pro-
paganda paga pela internet. 
Assim, tratou de retirar a 
proibição para doações em 
dinheiro aos candidatos em 
campanha apenas virtual. E 
elevou de 10 para 120 salários 
mínimos o limite de recursos 
próprios que cada concor-
rente que aderir a essa opção 
poderá usar na divulgação de 
seu programa.

Por outro lado, Lídice man-
teve a proibição aos candida-
tos que fizerem campanha 
virtual de investir em outras 
formas de divulgação do 
programa político. Ficou im-
pedido seu acesso, portanto, 
à confecção e distribuição de 
folhetos, adesivos, impres-
sos e cartazes; a comícios; 
à propaganda eleitoral na 
imprensa; e à propaganda 
eleitoral gratuita do partido 
no rádio e na televisão.

Quem descumprir essas 
regras poderá ser punido, 
segundo a proposta, com 
a cassação do registro (se 
candidato) ou do mandato 
(se eleito). 

Capiberibe e Lídice ava-
liam que as alterações na 
Lei Eleitoral vão reduzir os 
custos das campanhas, o que 
pode facilitar a candidatura 
de pessoas de baixa renda, 
por exemplo. 

A comissão mista que ana-
lisa a medida provisória que 
trata dos royalties da mine-
ração fará audiência pública 
amanhã, às 14h30. Foram 
convidados o diretor-geral 
do Departamento Nacional 
de Produção Mineral, Victor 
Bicca, e os ministros Henri-
que Meirelles, da Fazenda, 
e Fernando Coelho Filho, de 
Minas e Energia.

A MP 789/2017 enviada 
pelo governo ao Congresso 
em julho eleva as alíquotas 
da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos 
Minerais (Cfem). Prevista na 
Constituição, trata-se de uma 
espécie de royalty pago pelas 
empresas mineradoras em 

decorrência da exploração 
dos recursos. O dinheiro vai 
para estados, União, municí-
pios e Distrito Federal.

Hoje as alíquotas são apli-
cadas sobre o faturamento 
líquido obtido na venda do 
minério e variam de acordo 
com a substância. Para o ferro, 
por exemplo, é de 2%. A MP 
eleva para até 4%, de acordo 
com a cotação internacional.

Outras duas MPs em análise 
mudam regras do setor de 
mineração: a 790 e a 791. As 
propostas criam uma agên-
cia reguladora e modificam 
normas de pesquisa no setor.

O PLENÁRIO DO Senado pode 
votar nesta semana o Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) 80/2015, 
que legaliza a situação de ser-
vidores de cartórios que mu-
daram de unidade entre 1988 
e 1994. A medida beneficia os 
concursados que foram trans-
feridos entre a promulgação da 
Constituição e a sanção da Lei 
dos Cartórios (Lei 8.935/1994).

A Lei dos Cartórios esta-
beleceu dois critérios para a 
remoção dos servidores: mais 
de dois anos de atividade e 
concurso de títulos. Por isso, 
as mudanças ocorridas entre 
1988 e 1994 que não respeita-
ram essas regras poderiam ser 
questionadas na Justiça.

O PLC 80/2015 reconhece 
a legalidade dessas trans-
ferências. De acordo com o 
relator, senador Benedito de 
Lira (PP-AL), as mudanças de 
unidade foram reguladas pelas 
legislações estaduais vigentes 
na época e homologadas pelo 
respectivo Tribunal de Justiça.

A proposta não é consensu-
al. Os senadores Jorge Viana 
(PT-AC) e Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) anunciaram que vão 
questionar pontos do texto.

Simples Municipal
Os senadores podem votar 

em segundo turno nesta se-
mana a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 77/2015, 
que cria o Simples Municipal. A 
medida facilita a prestação de 
contas das cidades de menor 
porte, de modo a evitar que 
falhas burocráticas na pres-
tação de contas continuem 

levando à suspensão de verbas 
estaduais e federais para esses 
municípios. A mudança bene-
ficiará cidades com até 15 mil 
habitantes. O autor da proposta 
é o senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG).

O Plenário também pode 
votar em primeiro turno a PEC 
4/2017. O texto, do senador 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA), pro-
íbe a posse de juízes eleitorais 
que tenham sido filiados a 
partidos políticos nos dois anos 
anteriores.

Outra proposta no Plenário 
cria o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Segurança 
Pública. O objetivo da PEC 
24/2012 é financiar as polícias 
dos estados. O texto é do sena-
dor João Capiberibe (PSB-AP).

A proposta transfere para o 
fundo o dinheiro de impostos 
pagos pelas indústrias de 
armas e pelas de segurança 
particular. O Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Se-
gurança Pública pode contar 
ainda com a metade de tudo 
o que o governo arrecada em 
leilões judiciais de bens de 
origem criminosa.

Os senadores também po-
dem votar outra proposta da 
área de segurança. O PLC 
152/2015 concede porte de 
arma aos agentes dos Depar-
tamentos Estaduais de Trânsito 
(Detrans). O relator é o senador 
José Medeiros (Pode-MT).

Reforma política
A pauta traz ainda o PLC 

38/2015, que institui o PIB 
Verde. Pela proposta, o IBGE, 
responsável pelo cálculo do 
produto interno bruto (PIB), 
deve divulgar anualmente um 
indicador sobre o patrimônio 
ecológico do país. O relator é 
Capiberibe.

Amanhã o Plenário deve 
iniciar a discussão do PLS 
206/2017, que acaba com a 
propaganda partidária, res-
tringe a propaganda eleitoral 
e cria o Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha. 
O texto, do senador Ronaldo 
Caiado (DEM-GO), transfere 
para o fundo o dinheiro que a 
União hoje paga às emissoras 
de rádio e TV para compen-
sar a transmissão do horário 
político.

Projeto na pauta do Plenário 
reconhece situação de 
funcionários que foram 
transferidos sem concurso 
entre 1988 e 1994
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Texto legaliza transferência 
de servidores de cartórios

Plenário deve votar texto que regulariza situação de servidor de cartório

Ministros participam de debate 
sobre royalty de produto mineral

Mineração em Minas e no Pará é tema de audiência

Campanha eleitoral apenas pela 
internet pode ter regra específica

Capiberibe, autor do projeto, quer 
baratear custos de campanhas
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O tratamento cerimo-
nioso dado a agentes 
públicos como juízes, 
parlamentares e inte-
grantes do Ministério 
Público deve acabar. É o 
que propõe projeto de lei de Roberto 
Requião (PMDB-PR), que anunciou 
a apresentação na sexta-feira. Ele 
lembrou a reação da procuradora da 
República, chamada de querida pelo 
ex-presidente Lula durante depoi-
mento ao juiz Sérgio Moro. Ela pediu 
que Lula “não se dirigisse a ela nesses 
termos, utilizando o tratamento pro-
tocolar devido”.

— Ofereço esse texto legal aos que-
ridos agentes públicos do Ministério 
Público, do Judiciário, da Polícia Fe-
deral e do Brasil em geral. 

Paulo Rocha (PT-PA) 
defendeu na sexta-feira 
projeto de decreto le-
gislativo de sua autoria 
que susta os efeitos do 
decreto presidencial que 
extingue a Reserva Nacional de Cobre e 
Associados, na divisa de Amapá e Pará 
(PDS 171/2017). O decreto despertou 
polêmica ao ser editado, em agosto, 
por abrir à exploração mineral uma 
área preservada de 47 mil quilômetros 
quadrados na Amazônia.

— Como homem da Amazônia, peço 
a este Senado e ao Congresso a revo-
gação do decreto presidencial deste 
governo entreguista, antipopular e 
autoritário com a coisa pública. Ouçam 
a voz dos 23 milhões de brasileiros que 
vivem na Amazônia. 

A intenção do governo 
de privatizar a Casa da 
Moeda foi alvo de críticas 
de Paulo Paim (PT-RS) na 
sexta-feira. Para ele, essa 
ação coloca a economia 
brasileira em posição inferior diante 
de outros países.

Paim leu trechos de uma carta aberta 
do Sindicato Nacional dos Moedeiros 
considerando a medida um grave 
erro estratégico e lembrando que em 
outros países há proteção legal para 
impedir que a autoridade monetária 
compre papel ou use serviços fora de 
seu território nacional.

— Vê se os americanos deixam im-
primir dólar aqui — comparou.

O senador disse ainda ser mentira 
que a Casa da Moeda dá prejuízo. 

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
avaliou na sexta-feira a nova denúncia 
da Procuradoria-Geral da República 
contra o presidente Michel Temer. Para 
a senadora, esta denúncia é mais forte 
que a anterior porque traz provas, a 
seu ver, contundentes.

A denúncia aponta Temer como 
líder de uma organização criminosa 
que inclui os ministros Eliseu Padilha 
e Moreira Franco; os ex-deputados 
Eduardo Cunha, Henrique Alves,  
Geddel Vieira Lima, que estão presos, e 
o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, 
que está em prisão domiciliar.

— É uma denúncia gravíssima. 
Quatro estão presos e três estão no 
Palácio do Planalto, sendo que um é 
a figura mais importante: o presidente 
da República Michel Temer.

Uma ideia de projeto com 
medidas para acelerar a re-
alização de procedimentos 
indicados aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
será debatida em audiência 
pública na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) amanhã. 
A proposta foi encaminhada 
ao Senado pelo Instituto On-
coguia, fundado em São Paulo 
em 2009 por profissionais de 

saúde e ex-pacientes de câncer.
Encaminhada para a CDH, a 

proposta do Oncoguia foi con-
vertida na Sugestão 11/2016, 
com escolha de José Medeiros 
(Pode-MT) para relatar o texto. 
Foi Medeiros quem apresentou 
o requerimento para a audi-
ência. Depois que o relatório 
ficar pronto, a sugestão será 
agendada para a pauta da 
comissão. Se aprovada, será 
transformada então em projeto 

de lei da CDH, para início de 
tramitação regular.

Transparência
O instituto esclarece que 

a ideia do projeto nasceu 
de discussões com gestores 
públicos e parlamentares. O 
objetivo é garantir que todos 
que necessitarem de cuidados 
em saúde no SUS possam re-
ceber as informações que lhe 
assegurem conhecer seu lugar 

no sistema e nas filas de espera 
e os remanejamentos.

Pelo texto, assim que o pa-
ciente receber a solicitação de 
exame ou consulta, ele sairá 
da unidade com um protoco-
lo indicando local e data dos 
procedimentos. Caso não seja 
possível fornecer a informação 
no ato, ela terá de ser enviada 
ao paciente em até cinco dias. 
Em qualquer hipótese, o prazo 
de agendamento não deverá 

ser superior a 90 dias.
Na prática, seria adotar a 

lógica do aplicativo de trân-
sito Waze, com estimativa do 
tempo de demora e atribuição 
ao gestor de possibilidade para 
“recalcular a rota do paciente” 
diante de imprevistos. Como 
ressalta o projeto, seria criado 
o “Waze do paciente”.

A LEI ANTITERRORISMO 
poderá ser modificada na 
tentativa de reintroduzir dis-
positivos vetados pela então 
presidente da República, 
Dilma Rousseff. Na ocasião, 
o veto foi justificado pela 
intenção de afastar qualquer 
possibilidade de incriminação 
de manifestações promovidas 
por movimentos sociais. 

As condutas eliminadas 
da Lei 13.260/2016 foram 
resgatadas por projeto de lei 
de Lasier Martins (PSD-RS), 
pronto para votação final na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

O relator, Magno Malta (PR-
-ES), recomendou a aprova-
ção do PLS 272/2016. Na sua 
avaliação, o projeto “corrige 
distorções decorrentes do veto 
presidencial”. A preocupação 
expressada pelo Poder Execu-
tivo ao vetar esses dispositivos 
não era, no seu ponto de vista, 
procedente. “Somente há o cri-
me de terrorismo se o agente 
tem a especial finalidade de 
provocar terror social ou ge-
neralizado. De outro modo, a 
conduta pode até subsumir a 
outro tipo penal, mas não no 
que descreve o terrorismo”, 
considera Malta no relatório, 
esclarecendo não ver ma-

nifestações promovidas por 
movimentos sociais, “dentro 
da normalidade”, como ativi-
dade terrorista.

Novas condutas
O projeto pretende reinserir 

na Lei Antiterrorismo as se-
guintes condutas: incendiar, 
depredar, saquear, destruir ou 
explodir meios de transporte 
ou qualquer bem público ou 
privado, com o objetivo de 
forçar autoridade pública a 
praticar, se abster ou tolerar 
a prática de determinado ato 
ou de provocar intimidação 

a certas pessoas, grupos ou à 
população em geral.

A proposta trata ainda de 
enquadrar criminalmente os 
atos de interferir, sabotar ou 
danificar sistemas de infor-
mática ou bancos de dados, 
com motivação política ou 
ideológica, para desorientar, 
desembaraçar, dificultar ou 
impedir seu funcionamento. 
A pena estipulada para todas 
essas condutas será de 12 a 30 
anos de reclusão, além de san-
ções correspondentes à prática 
de ameaça ou violência.

Quem abrigar alguém envol-

vido com atos de terrorismo 
também terá punição prevista 
no projeto. A pena será, nesse 
caso, de cinco a oito anos de 
reclusão, mais multa. Só não 
será aplicada se esse acolhi-
mento for feito por ascendente 
ou descendente em primeiro 
grau, cônjuge, companheiro 
estável ou irmão do terrorista.

Segurança máxima
Outro tipo penal que pode 

ser acrescido à lei se caracte-
riza pelo ato de recompensar 
ou louvar uma pessoa, um 
grupo, uma organização ou 

uma associação pela prática 
de terrorismo. A pena será 
a mesma — quatro a oito 
anos de reclusão, mais multa 
— seja essa defesa feita em 
reunião pública, via material 
impresso, por qualquer meio 
de comunicação, incluída aí a 
internet, ou outro recurso de 
reprodução técnica. 

Punição idêntica deverá 
ser aplicada ainda a quem 
incitar a prática de qualquer 
fato enquadrado como crime 
pela Lei Antiterrorismo. Por 
fim, o projeto estabelece que o 
condenado por ação terrorista 
cumprirá pena em estabeleci-
mento de segurança máxima.

“Lamentavelmente, a então 
presidente da República, de 
maneira equivocada, vetou 
certos dispositivos que, em 
nosso entendimento, são 
fundamentais no tratamento 
do tema. É correto afirmar que 
a então presidente mutilou a 
Lei Antiterrorismo e, assim, 
tornou-a, em aspectos funda-
mentais, inócua”, afirma Lasier 
na justificação do projeto.

Como terá votação final 
na CCJ, a proposta só será 
examinada pelo Plenário do 
Senado, antes de seguir para 
a Câmara dos Deputados, se 
houver recurso.

Projeto reintroduz na lei tipos penais vetados pela ex-presidente Dilma Rousseff, que considerou, à época, que eles poderiam ser interpretados para incriminar movimentos sociais

Comissão pode modificar Lei Antiterrorismo

requião quer acabar com 
tratamento cerimonioso 
a agentes públicos

Paulo rocha defende 
projeto que susta fim de 
reserva na Amazônia

Paim critica proposta  
do governo de privatizar 
Casa da Moeda

Vanessa avalia que nova 
denúncia contra Temer é 
mais forte que a anterior

Proposta para agilizar exames e consultas no SUS vai ser debatida amanhã 

Lasier Martins, autor do projeto que altera a Lei Antiterrorismo, ao lado da senadora Maria do Carmo Alves
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