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Brasília-DF, 9 de novembro de 2011 

 

STF analisa se Ficha Limpa vale para 2012; em primeiro julgamento, maioria se 

mostrou a favor 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve analisar nesta quarta-feira (9) se a lei da Ficha Limpa vale para 

as eleições municipais de 2012. No início do ano, a Corte definiu, por 6 votos a 5, que a lei não valeu para 

as eleições de 2010 –mas, na ocasião, a maioria dos ministros indicou que aprovava a medida para o pleito 

do ano que vem. 

 

O primeiro voto será dado pelo relator, o ministro Luiz Fux, que desempatou o julgamento anterior 

decidindo-se pela invalidação da Ficha Limpa para 2010. Ainda assim, ele afirmou na ocasião que essa é 

―a lei do futuro‖, que ―não pode ser um desejo saciado no presente‖. Vários colegas dele demonstraram a 

mesma compreensão, alegando que a regra deveria ter sido aprovada pelo Congresso um ano antes do 

pleito. 

 

Nesta quarta-feira (9), o Supremo observará aspectos específicos da lei. O principal deles é o que 

determina a interrupção das candidaturas de políticos condenados por órgãos colegiados da Justiça, mas 

que ainda podem recorrer. Em seus votos no primeiro julgamento, a maioria dos ministros se ateve à 

premissa de que a legislação gerava uma punição menos de um ano antes do pleito, como exige a justiça 

eleitoral (o que é proibido). 

 

Dez ministros votarão no julgamento de hoje, já que a ministra aposentada Ellen Gracie Northfleet ainda 

não foi substituída pela ex-ministra do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Rosa Maria Weber, indicada 

por Dilma Rousseff no começo da semana. 

 

Para o ministro Luiz Fux, isso não irá atrapalhar o julgamento. ―Com esse quórum que temos já julgamos 

questões pontuais e polêmicas, como ocorreu com relação à Marcha da Maconha, à união estável 

homoafetiva e ao exame da Ordem [OAB]‖, disse. 

 

Fux afirmou que o julgamento deve ocorrer porque a demanda é urgente. ―Observamos certa urgência no 

julgamento da lei da Ficha Limpa, porquanto ela vai sinalizar como devem ocorrer as eleições de 2012‖, 

declarou o ministro na terça-feira (8), em encontro com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e de outras entidades que defendem a norma. 

 

Divisão política 

Na primeira votação, cinco ministros decidiram pela validade já nas eleições passadas: Cármen Lúcia, o 

presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Carlos Ayres 

Britto e Ellen Gracie. O relator Gilmar Mendes comandou a derrubada da lei, acompanhado por Fux, Dias 

Tóffoli, Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello e o presidente da Corte, Cezar Peluso. 

 

Na segunda-feira (7), senadores se revezaram na tribuna pedindo a validade da lei para as próximas 

eleições. Ainda assim, existe no STF a expectativa de que, mesmo com a decisão de quarta-feira, haja uma 

enxurrada de processos contestando a lei no ano que vem. Por sua abrangência, a lei se aplica em várias 

situações que não chegaram a ser individualmente avaliadas pelo Supremo. 
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Na terça-feira (8), o ex-governador da Paraíba Cássio Cunha Lima (PSDB) tomou posse como senador, 

pouco depois de fazer críticas à Ficha Limpa, embora defendesse sua aplicação para a disputa municipal 

de 2012.  

*Fonte: UOL NOTÍCIAS 

  

Lupi diz que só sai à bala 

 

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, desafiou ontem, após reunião com as bancadas do PDT da Câmara e 

do Senado, a hierarquia do sistema presidencialista e afirmou não crer que a presidente Dilma Rousseff vá 

afastá-lo depois das denúncias de irregularidades nos convênios firmados pela pasta com ONGs.  

 

―Duvido que ela o faça. Ela me conhece, sabe que o meu caso é diferente dos anteriores‖, disse Lupi, ao 

ser questionado se o ritual de defesa pública e apoio do partido não repetia o mesmo calvário dos 

ministros anteriores que, mesmo assim, acabaram sendo exonerados. ―Isso é denuncismo para me tirar. Só 

saio abatido à bala. E tem que ser bala forte, porque sou pesadão‖, afirmou ele, irônico. 

 

Os próprios pedetistas reconheceram que Lupi falou demais na entrevista coletiva. ―Ele se empolgou com 

o apoio dos parlamentares‖, disse o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho (SP). Presidente da Força 

Sindical, Paulinho nega que o sindicato tenha rompido o apoio dado ao ministério e prometeu que as 

centrais sindicais vão viajar o país em defesa de Lupi. ―Acho que só a CUT não vai‖, palpitou Paulinho. 

 

Fraudes na capacitação 
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) administra os recursos bilionários do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). São R$ 30 bilhões anuais e o principal uso é para o pagamento do seguro-desemprego 

e do abono salarial. Desse total, R$ 543,4 milhões foram destinados em 2010 à capacitação profissional e 

à intermediação de mão de obra. É nessa fatia do dinheiro que se concentram os principais focos de 

corrupção, fraudes, irregularidades e uso político com o dinheiro público. 

 

O Ministério do Trabalho privilegiou entidades comandadas por correligionários do PDT na partilha dos 

recursos para capacitação profissional. Foi assim com o Plano Setorial de Qualificação (Planseq), que faz 

chamadas públicas para a escolha das organizações. Contratadas, as entidades deixam de qualificar 

conforme o previsto nos convênios. Faltam alunos em sala de aula e as fraudes são cometidas da execução 

à prestação de contas, e parte do dinheiro é desviada para atender os interesses do partido do ministro.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Ministério do Trabalho deu R$ 3,7 milhões à associação fantasma 
Entidade que assinou convênio com a pasta forneceu endereços onde estão prédio residencial e ação do 

governo do Rio 

 

Selecionada pelo Ministério do Trabalho para oferecer cursos de qualificação para o "arranjo produtivo da 

indústria do carnaval", a Associação dos Artesãos e Produtores Rudimentares do Rio (Aart) não funciona 

em nenhum dos dois endereços apresentados a órgãos públicos. O convênio foi firmado com a entidade no 

dia 31 de dezembro de 2009 e totaliza R$ 3,75 milhões. 

 

No contrato com o ministério, a Aart apresenta como endereço de sua sede um apartamento em um prédio 

residencial na Rua Santa Clara, em Copacabana, zona sul do Rio. A moradora do imóvel, que pediu para 

não ter a identidade revelada, disse que mora no local há 11 anos e nunca ouviu falar sobre a associação. 

Já o endereço cadastrado pela a Aart na Receita Federal, um casarão na Rua Real Grandeza, em Botafogo, 

abriga atualmente o Programa de Artesanato do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (Sedeis). 
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Segundo Altair Bittencourt, técnico da Sedeis no Programa da Artesanato, a Aart chegou a funcionar no 

local, mas saiu de lá em 2008, depois que o governo do Rio rompeu o contrato que mantinha com a 

associação. "Não havia mais interesse do governo de manter. Hoje, trabalhamos com várias associações 

diferentes", explicou Bittencourt. 

 

Ainda de acordo com ele, a Aart sempre "trabalhou direitinho, nunca apresentou nenhum problema e foi 

um grande parceiro do governo". A presidente da Aart na época em que ela foi conveniada ao governo do 

Rio foi identificada como Selma Dale Valverde. Ela não foi localizada pelo Estado. 

 

De acordo com o Portal da Transparência do governo federal, o convênio assinado entre o Ministério do 

Trabalho e a Aart previa o recrutamento, seleção e capacitação de 5 mil jovens de comunidades carentes 

para cursos de preparação para atendimento a escolas de samba, blocos e demais entidades envolvidas na 

realização do Carnaval. 

 

O convênio terminou no dia 30 de junho e a última liberação de recursos, no valor de R$ 1,68 milhão, 

ocorreu em 7 de dezembro do ano passado. Ainda segundo o portal, a Aart mantém um outro convênio 

com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no valor R$ 554,8 mil. 

 

Contratos 

A Associação dos Artesãos e Produtores Rudimentares do Rio e o Instituto Nacional América estão entre 

as entidades que mais receberam dinheiro público para programas de qualificação profissional nos dois 

últimos anos. A suposta capacitação de profissionais foi bancada com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). As duas ainda não tiveram as prestações de contas analisadas pelo ministério.  

 

No mês passado, o ministro Carlos Lupi defendeu a atuação das organizações não governamentais 

contratadas por sua pasta. "Os programas de qualificação possuem uma cláusula que nos deixa muito à 

vontade: pelo menos 30% dos alunos precisam, obrigatoriamente, ter suas carteiras de trabalho assinadas 

no mercado de trabalho." 

 

Lupi não comentou casos criticados por órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União e o 

Tribunal de Contas da União. "Acredito que os programas são bem-sucedidos", insistiu Lupi. No mês 

passado, o TCU mandou suspender a contratação de novas ONGs pelo ministério, que já acumulava 500 

contratos de parceria sem a devida análise das prestações de contas. A demora do ministério em avaliar as 

prestações de contas foi considerada um estímulo à impunidade e ao desvio de dinheiro público.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

TCU aponta indícios de irregularidades graves em 18 obras do PAC 
Quase metade das obras - 11 delas - é reincidente e continua na relação porque as falhas e suspeitas de 

fraudes não foram corrigidas 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou 18 obras do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) com indícios de irregularidades graves entre as 26 que devem ser paralisadas por causa de projeto 

básico deficiente ou malfeito, de superfaturamento e sobrepreço.  

 

Quase metade dessas obras - 11 delas - é reincidente e continua na relação porque as falhas e suspeitas de 

fraudes não foram corrigidas. A Refinaria Abreu Lima, no Recife, entrou na lista deste ano e na do ano 

passado, quando as obras prosseguiram por determinação do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Nessa obra do PAC, o tribunal constatou sobrepreço nos serviços, insumos e encargos. O TCU fiscalizou 

230 obras, avaliadas em R$32 bilhões. 

 

O presidente do tribunal e o relator do processo de fiscalização, ministros Benjamin Zymler e Raimundo 

Carreiro, entregaram neste terça-feira, 8, ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), o relatório de 
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fiscalização das obras, selecionadas conforme critérios definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). 

 

Zymler informou que o trabalho preventivo do tribunal possibilitou uma economia de R$ 2,6 bilhões com 

o recuo e correção de projeto e mecanismos falhos. O relator Raimundo Carreiro informou que 52% dos 

recursos de R$ 32 bilhões foram aplicados pelo Ministério dos Transportes, que continua sendo o 

campeão no total de obras com indícios de irregularidades graves. O ministro disse que os números da 

Pasta apontam "melhorias" em relação a anos anteriores. 

 

Entre os "achados mais recorrentes" na auditoria deste ano, o TCU encontrou 126 obras ou 55% delas com 

indícios de sobrepreço e superfaturamento; 124 (54%) com projeto básico deficiente ou desatualizado; 47 

(20%) com vícios de licitação; 33 obras (14%)com edital ou contrato incompleto ou inadequado; 20 obras 

(9%), nas quais o orçamento não é acompanhado das composições dos custos; 19 (8%), com fiscalização 

deficiente ou omissa; 17 (7%) com ausência de cadastramento no sistema obrigatório de obras; 15 (7%), 

com inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitários e global; 14 (6%), com 

ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas e o mesmo total 

com liquidação irregular de despesa. 

 

A decisão de paralisar as obras ou de acatar qualquer outra recomendação do TCU cabe à Comissão Mista 

do Orçamento depois de analisar os problemas apontados pelo tribunal.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

 

Planejamento autoriza 230 nomeações de médicos para Ministério da Saúde 
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) autorizou nesta terça-feira (8/11) a nomeação de 

230 aprovados no concurso promovido pelo Ministério da Saúde (MS), para o cargo de médico. De acordo 

com a portaria, a efetivação dos candidatos deverá ser feita de acordo com a existência de vagas no órgão 

e adequação orçamentária. As informações estão no Diário Oficial da União, na página 68 da primeira 

seção.  

 

As chances serão para as especialidades de anatomia patológica, anestesiologia, cardiologia, cirurgia de 

cabeça e de pescoço, cirurgia geral, cirurgia oncoginecológica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, clínica 

da dor, mastologia, pediatria, urologia, reumatologia, ortopedia e traumatologia, nefrologia, 

gastroenterologia, neurocirurgia e obstetrícia, entre diversos outros.  

*Fonte: CORREIOWEB  

  

Estudante da UnB que protestava contra o Código Florestal é agredido 

 

Um protesto de estudantes da Universidade de Brasília (UnB) contra a aprovação do novo Código 

Florestal terminou em agressão e resultou na detenção de um dos manifestantes. O aluno de geologia 

Rafael Pinheiro Rocha, 22 anos, recebeu o disparo de uma arma paralisante elétrica chamada taser e foi 

arrastado até a sede da Polícia Legislativa.  

 

Ele foi indiciado por desobediência e resistência e deverá responder a processo na Justiça. O incidente 

ocorreu por volta das 12h30 e Rafael só foi liberado às 16h, após prestar depoimento. Ele estava abalado e 

não quis falar com a imprensa. Mas o pai do jovem, que o acompanhou, disse que não pretendia processar 

os seguranças.  

 

Antes do episódio, cerca de 15 estudantes acompanhavam a votação do código, gritando palavras de 

ordem no corredor em frente à sala onde foi realizada a reunião conjunta das comissões de Ciência e 

Tecnologia e de Agricultura e Reforma Agrária. Quando a sessão chegou ao fim, com o texto aprovado, os 

senadores que tentavam sair da sala foram cercados. A confusão se acirrou quando Caio de Miranda, 22 

anos, estudante de antropologia da UnB, tentou colar cartões vermelhos nas paredes e foi impedido por 

seguranças. Houve confronto e Rafael tentou apartar a briga, mas acabou sendo imobilizado.  
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O rapaz recebeu voz de prisão e se jogou ao chão. Os policiais o arrastaram pelo corredor das comissões 

até o elevador que dá acesso à sede da Polícia Legislativa, na garagem. Ao chegar em frente ao elevador, o 

estudante reagiu com socos e pontapés para se desvencilhar dos seguranças e foi atingido por um disparo 

do taser, que pode gerar carga de até 50 mil volts. 

 

Segundo Pedro Ricardo Araújo, diretor da Polícia Legislativa do Senado, o equipamento é utilizado desde 

2005 no Congresso e foi acionado ao menos em outras cinco ocasiões. Mas, pela primeira vez, o alvo foi 

um manifestante. Pedro Ricardo afirmou que o uso se justificou para evitar um ―confronto direto‖, mas 

ressaltou que não houve excessos.  

 

Em frente à sede da Polícia Legislativa, o grupo de estudantes — que, segundo eles próprios, é o mesmo 

que tem protestado contra as obras no Setor Noroeste —, fez ameaças: ―Amanhã vai ser pior‖, gritaram, 

referindo-se à mobilização prevista para hoje, durante a votação dos destaques ao texto do Código 

Florestal. A matéria ainda será analisada na Comissão de Meio Ambiente do Senado antes de seguir a 

plenário. 

 

Afastamento 

Na tarde de ontem, o reitor da UnB, José Geraldo de Sousa Junior, enviou ofício ao Senado pedindo 

explicações ao presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), sobre a detenção de Rafael. ―Os meios de 

contenção utilizados parecem exceder as regras internacionais‖, disse, em nota. À noite, Sarney 

determinou o afastamento do policial legislativo envolvido no incidente, mas o nome do servidor não foi 

divulgado. O senador exigiu que os ―lamentáveis acontecimentos‖ sejam apurados em até 15 dias.  

 

Segundo documento expedido pela Secretaria de Comunicação, ―o Senado jamais tolerará violência ou 

qualquer tipo de abuso contra aqueles que se dirigem à Casa para defender suas ideias democraticamente‖.  

*Fonte: CORREIO WEB 

  

Ministério Público pede cassação de Vaccarezza 

 

O Ministério Público Eleitoral em São Paulo (MPE-SP) requereu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a 

cassação do mandato do deputado Cândido Vaccarezza, líder do PT na Câmara, sob acusação de 

arrecadação ilícita na campanha de 2010. 

 

Perante o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, a procuradoria havia perdido a ação. Agora decidiu 

levar o caso ao TSE por meio de recurso. A relatora do caso é a ministra Nancy Andrighi. 

 

Segundo a procuradoria apurou, o petista recebeu recursos da UTC Engenharia S.A., no valor de R$ 200 

mil, e outros R$ 150 mil da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisas (Interfarma). O artigo 24 

da Lei 9.504/97 (lei eleitoral) veta doação de entidade de classe e de concessionária de serviço público, 

segundo o entendimento da Procuradoria Eleitoral.  

 

No recurso, o MPE-SP argumenta que a Interfarma reúne características de entidade de classe e, no caso 

da UTC Engenharia S.A., a empresa é uma concessionária de serviço público por atuar na exploração de 

petróleo e gás natural.  

 

Em janeiro, quando propôs a ação contra Vaccarezza, o MPE-SP acusou outros 16 candidatos por 

arrecadação ilícita, incluindo o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e seu vice, Guilherme Afif 

Domingos (PSD). O deputado não foi localizado para comentar a acusação.   

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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Dilma anuncia em cadeia de rádio e TV programas para melhorar a saúde 
 

A presidenta Dilma Rousseff convocou hoje (8) a rede nacional de rádio e televisão para falar sobre os 

programas SOS Emergência e Melhor em Casa, ações na área de saúde anunciadas hoje, pela manhã, no 

Palácio do Planalto, em uma cerimônia com presença de governadores dos estados. 

 

O programa SOS Emergência prevê parcerias com hospitais privados para melhorar o atendimento de 

emergência da população. "Vamos criar um novo padrão de qualidade para as pessoas que procuram as 

nossas emergências", disse a presidenta no pronunciamento com duração de oito minutos. 

 

Já o programa Melhor em Casa pretende garantir o tratamento de doenças já diagnosticadas em casa. A 

meta é que, até 2014, o programa tenha mil equipes de atenção domiciliar e 400 de apoio atuando em todo 

o país. As equipes multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e 

fisioterapeutas, vão levar atendimento a casa das pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, 

pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica. 

 

No pronunciamento, a presidenta reconheceu que os dois programas devem ter resultados no longo prazo 

e ressaltou que o governo está encarando um desafio grande no atendimento de emergência. "São 

programas importantes e de implantação complexa que não vão resolver da noite para o dia os nossos 

problemas". 

 

Dilma discorreu sobre os números da saúde no Brasil, que, segundo ela, quando citados nas esferas 

internacionais, surpreendem os governantes de outros países. "O Brasil é o único país com mais de 100 

milhões de habitantes que encarou o desafio de oferecer atendimento de saúde para todos". 

 

Segundo ela, dos 190 milhões de brasileiros, 145 milhões dependem exclusivamente do SUS para obterem 

tratamento de saúde. Isso significa para o sistema de saúde, 1 milhão de internações e 500 milhões de 

consultas ao ano. 

 

"Já ouvi algumas pessoas dizerem que é como enxugar gelo", disse a presidenta ao se referir aos 

programas.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Reforma do Código Penal terá discussão pela internet 
Naturalmente polêmicos, assuntos como aborto e crimes financeiros podem receber desde sexta-feira 

opiniões da população 

 

Homofobia e terrorismo não são crimes, enquanto a punição para furto é mais pesada que a de homicídio 

culposo - aquele cometido sem intenção de matar. Esses e outros temas da legislação brasileira serão 

examinados pela Comissão de Reforma do Código Penal, instalada no Senado a pedido do senador Pedro 

Taques (PDT-MT), e poderão sofrer mudanças para aumentar ou diminuir punições. 

 

Naturalmente polêmicos, assuntos como aborto e crimes financeiros podem receber desde sexta-feira 

opiniões da população por meio do site http://www.senado.gov.br/senado/alosenado/codigo_penal.asp. As 

sugestões sobre descriminalização, definição de novos crimes e penas alternativas, entre outras, servirão 

para nortear o trabalho da comissão, que deverá apresentar um anteprojeto do novo Código Penal ao 

Congresso em abril. 

 

A comissão, formada por 15 juristas, tem como objetivo elaborar uma legislação penal mais moderna e 

corrigir abusos e desproporções. Elaborado em 1940 e reformado em 1984, o Código Penal tem 350 

artigos e há 119 leis penais fora dele. "O Brasil é o País dos mil crimes", afirma o relator da comissão, 

procurador regional da República da 3.ª Região, Luiz Carlos Gonçalves. "Há leis demais, aplicação de 

menos, bobagens que são consideradas crimes e comportamentos graves e sérios que não são." 

http://www.senado.gov.br/senado/alosenado/codigo_penal.asp
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É crime, por exemplo, furar fila para votação em dia de eleição, mas não é crime fraudar concurso público 

com uso de ponto eletrônico. Roubar prova de um concurso é crime, mas comprá-la, não. Portar, vender e 

adquirir material obsceno é crime que prevê de seis meses a dois anos de detenção. A legislação penal 

brasileira não tem definição para o terrorismo. Mas a lei que define lavagem de dinheiro prevê punição 

para aqueles que usam recursos provenientes do terrorismo para este fim. 

 

Pessoas que agridem homossexuais atualmente são punidas por lesão corporal. Mas o procurador destaca 

que o artigo V da Constituição prevê que qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais deverá ser punida por lei específica. "Assim, não se pode deixar de fora a discriminação por 

orientação sexual, da mesma forma que a lei já pune outras formas de discriminação", afirma. 

 

A sugestão do relator é a inclusão da homofobia na Lei 7.716/89, que dispõe sobre os crimes de 

preconceito contra religião, raça e etnia. "Hoje, a pessoa discriminada por religião, fé, origem ou raça já 

tem a proteção da lei. A ideia é estender a lei diante de outras formas de discriminação, inclusive contra 

orientação sexual", diz. 

 

A pena para a gestante que faz aborto é de detenção de um a três anos. Para Gonçalves, ouvir a opinião da 

população sobre o tema será fundamental. "Na minha opinião, é preciso analisar a questão do aborto para 

encontrar uma solução que tanto proteja o direito à vida do nascituro quanto o direito à vida das mulheres 

que fazem abortos clandestinos e morrem em razão disso", afirma.  

 

A ideia, segundo ele, será procurar uma resposta moderna de proteção às vítimas e de defesa social em 

questões polêmicas. "Para isso, é importante para a comissão que as diversas concepções filosóficas e 

religiões apresentem seu ponto de vista." 

 

Nos casos de crimes cometidos no trânsito, Gonçalves avalia que é preciso mudar a lei sobre o uso de 

bafômetro. Como ninguém é obrigado a produzir prova contra si, os motoristas embriagados 

frequentemente se recusam a fazer o teste. Para o procurador, a solução é modificar a lei para punir quem 

dirige alcoolizado, independente do grau de concentração de álcool no sangue. Dessa forma, a autoridade 

pública poderia presumir que o motorista está alcoolizado e o bafômetro estaria disponível justamente 

para que o motorista prove que não está. "O direito ao uso do bafômetro passaria a ser uma prova de 

defesa para afastar a presunção de embriaguez." 

 

A comissão pretende ampliar a quantidade de crimes punidos com medidas que não a prisão. Mas, para 

Gonçalves, aqueles cometidos com violência, tais como homicídio, crimes sexuais, roubo e sequestro, 

devem continuar a ser punidos com detenção. No caso do homicídio culposo, cometido sem intenção de 

matar, o procurador avalia que a punição deve ser elevada - hoje, a pena vai de um a três anos de prisão, 

menos severa que a do furto, de um a quatro anos de detenção. "Algumas leis dão a impressão de que o 

País se preocupa mais com o patrimônio do que com a vida das pessoas, e a vida humana parece ter um 

valor muito pequeno." 

 

Com tantos temas controversos, a orientação da comissão, presidida pelo ministro Gilson Dipp, é explorar 

ao máximo os espaços de consenso, modernizar e unificar o código e favorecer a internalização dos 

tratados internacionais que o país firmou, como a Convenção de Palermo, que dispõe sobre o crime 

organizado transnacional, e o Estatuto de Roma, que estabelece o Tribunal Penal Internacional. "O 

ambiente da comissão, formada por juristas notáveis, é ótimo para termos uma discussão franca sobre 

esses temas", disse o procurador.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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