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Brasília-DF, 26 de janeiro de 2012 

 

Pinheirinho - Reintegração de posse é grave violação de direitos humanos 
Afirmação é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

 

A operação de reintegração de posse na área do Pinheirinho, em São José dos Campos (SP) foi 

considerado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, vinculada ao Ministério Público Federal, 

como "graves violações de direitos humanos". 

 

A procuradoria diz, em ofício encaminhado ontem (24) à secretária Nacional de Habitação do Ministério 

das Cidades, ao secretário de Habitação do Estado de São Paulo e à prefeitura municipal de São José dos 

Campos, que a remoção forçada é incompatível com a proteção à dignidade da pessoa humana e o direito 

à moradia, quesitos assegurados pela lei. 

 

No documento, a procuradora dos Direitos do Cidadão, Gilda de Carvalho, destaca que as ações de 

remoção forçada das famílias que moravam no Pinheirinho são incompatíveis com a Constituição e com 

diversos acordos internacionais assumidos pelo Brasil. 

 

Para a procuradoria, uma saída consensual extrajudicial com a participação dos moradores do local deve 

ser encontrada pelos entes federados "sem uso de força policial‖. 

 

Desde o início da manhã de domingo (22), a Polícia Militar de São Paulo cumpre uma ordem da Justiça 

Estadual para retirar cerca de 9 mil pessoas que vivem no local há sete anos e 11 meses. Os moradores e a 

PM entraram em confronto por causa da reintegração de posse do terreno. A polícia atirou bombas de gás 

lacrimogêneo e disparou balas de borracha para conter as pessoas que resistiam à reintegração. 

 

A Justiça Federal decidiu pela não desocupação do terreno, mas a polícia manteve a reintegração 

obedecendo ordem da Justiça Estadual. Uma ação civil pública do Ministério Público Federal diz que o 

município de São José dos Campos foi omisso em relação à situação do Pinheirinho.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Cronograma 

 

Servidores públicos federais já têm data marcada para colocar a Campanha Salarial Unificada 2012 nas 

ruas. Mais de 20 entidades nacionais representativas de trabalhadores do Executivo, Legislativo e 

Judiciário confirmaram o lançamento da campanha em defesa dos servidores e serviços públicos para o 

dia 15 de fevereiro.  O Fórum Nacional de Entidades também aprovou  reunião para o próximo dia 31, 

quando espera consolidar novas ideias para reforçar a mobilização dos servidores no País.  

 

O calendário de atividades prevê, dos dias 13 a 16 de março, uma jornada de protestos e outras atividades  

em todos os estados. O objetivo é debater o processo de negociações com o governo, avaliar avanços e 

necessidade de pressão. A jornada de mobilização resultará em uma marcha a Brasília no dia 28 de março. 

Para as entidades sindicais dos federais a participação em massa dos servidores dos três poderes em todo o 

Brasil será ―a chave para o sucesso da campanha que busca atendimento de reivindicações urgentes que 

garantam servidores valorizados e serviços públicos de qualidade a que todos os brasileiros têm direito‖. 
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O carro-chefe da campanha é a defesa de política salarial permanente com reposição inflacionária, 

valorização do salário-base e incorporação das gratificações. 

 

Mais rigor 
Na lista de crimes hediondos e passíveis de prisão temporária podem ser acrescidos os tipos penais 

qualificados de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato e concussão. É o que prevê projeto de lei do 

senador Wellington Dias (PT-PI), que aguarda designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania da Câmara dos Deputados. O projeto também estabelece punições mais rigorosas quando os 

crimes forem cometidos contra a administração pública por autoridades. 

 

Inafiançáveis 
O senador explica na justificativa da proposta que crimes praticados por autoridades tendem a causar 

grandes prejuízos aos cofres públicos em decorrência de seu poder de decisão e influência. Segundo o 

projeto, além de multa, a pena de reclusão, que hoje varia de dois a 12 anos, passa a ser de quatro a 16 

anos. No entanto, se o crime for cometido por autoridade, a reclusão será de oito a 16 anos e multa. Ao se 

tornarem hediondos, esses crimes passam a ser inafiançáveis, e seus autores não poderão se beneficiar da 

concessão de anistia ou graça. 

 

Periculosidade 
Projeto de Lei 2.758/11, do deputado Diego Andrade (PSD-MG), em análise na Câmara, prevê que 

trabalhadores em educação que atuam em unidades prisionais terão direito a receber adicional de 

periculosidade. O parlamentar afirma que, numa sociedade em que milhares de pessoas encontram-se à 

margem do processo educacional e, portanto, sem direito à plena cidadania, a educação dos presidiários 

assume um papel fundamental em sua formação como seres humanos. ―Formar cidadãos participativos, 

respeitando as pluralidades e diversidades culturais é o grande desafio dos professores que trabalham em 

presídios. Esses profissionais são expostos a um perigo constante e imprevisível‖, afirma Diego Andrade. 

 

Aposentadoria especial 

Substitutivo pronto para ser incluído na ordem do dia do plenário do Senado no reinício das atividades 

parlamentares, em fevereiro, prevê que servidores públicos que tenham deficiência, que exerçam funções 

sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física e policiais que trabalhem em 

atividade de risco poderão requerer aposentadoria especial. O texto engloba o teor de  três projetos: o 

original, PLS 68/03, do senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), o PLS 250/2005, do senador Paulo 

Paim (PT-RS) e o PLS 8/2006, do ex-senador Marco Maciel. 

 

Proveito próprio 

Está pronto para ser votado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania projeto do senador Pedro 

Simon (PMDB-RS) que visa punir o servidor público que usar informações sigilosas  para chantagear o 

investigado. Simon ressalvou que a iniciativa não pretende criar "mordaças" para coibir a ação do servidor 

dedicado a investigação.  Definido como crime de concussão, esse ilícito, na redação dada pelo Código 

Penal, pune o servidor que exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida. 

 

Aumento de pena 
O Código prevê para essa conduta a pena de dois a oito anos de reclusão, além de multa. Simon afirma 

que está reapresentando projeto com o mesmo teor antes defendido pelo ex-senador Antero Paes de 

Barros. Seu propósito é inserir no Código Penal o seguinte parágrafo ao artigo que pune a concussão: "a 

pena é aumentada de um a dois terços se, para cometer o crime, o agente vale-se de informações 

constantes de inquérito ou de qualquer procedimento investigatório, inclusive Comissão Parlamentar de 

Inquérito". Relator do projeto, o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) é favorável à iniciativa por considerar 

de especial gravidade esse tipo de desvio. 

 

*Fonte: PONTO DO SERVIDOR – ISAAC MARRA – JORNAL DE BRASÍLIA 
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Dossiê sobre licitação suspeita no CNJ constrange Peluso 
Conselheiros entregaram a presidente documento que revela suspeitas em contrato milionário 

 

Integrantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) produziram um dossiê para tentar cancelar a licitação 

milionária feita nas últimas semanas do ano passado para a compra de um sistema de banco de dados. O 

contrato foi colocado sob suspeita, como revelou o Estado, e desencadeou uma crise interna no órgão. O 

dossiê foi entregue nesta  quarta-feira, 25, ao presidente do CNJ, Cezar Peluso, que chancelou a compra, e 

será apresentado hoje na primeira sessão do conselho deste ano.  

 

A sessão de quinta-feira, 26, convocada no fim do ano passado, seria exclusivamente para que os 

conselheiros votassem o relatório anual de atividades do CNJ. Mas as suspeitas em torno do contrato e as 

críticas feitas por integrantes do conselho obrigaram o presidente a convocar uma sessão administrativa 

secreta para prestar contas do contrato. 

 

Nesta quarta-feira à tarde, entretanto, conselheiros afirmavam que aliados de Peluso poderiam faltar e 

inviabilizar a sessão. Três conselheiros, conforme a assessoria do CNJ, já haviam avisado que faltariam: 

Eliana Calmon, Fernando Tourinho e Vasi Verner. Se outros três integrantes também faltarem, a discussão 

sobre o contrato será adiada para a sessão do dia 14 de fevereiro. 

 

Se a estratégia de adiar a crise não for bem-sucedida, os conselheiros deverão, em sessão secreta, exigir 

explicações detalhadas sobre o contrato de R$ 86 milhões firmado a toque de caixa nas últimas semanas 

de 2011. De acordo com conselheiros, o custo do contrato pode ser maior do que o divulgado, pois haveria 

despesas adicionais com manutenção, várias etapas da licitação teriam sido suprimidas, o edital estava 

direcionado para a compra de produtos de uma empresa específica - a Oracle - e o sistema não seria 

indispensável. 

 

Além disso, questionarão por que o processo de licitação não passou pela comissão de tecnologia do 

órgão, integrada por conselheiros, por que o então o diretor do Departamento de Tecnologia e Informação, 

Declieux Dias Dantas, que disse ser contra a licitação, foi exonerado e por que não foram informados, em 

momento algum, da compra. 

 

Suspeita. O secretário-geral do conselho, Fernando Florido Marcondes, também será chamado a se 

explicar. Conselheiros reclamam da centralização de poder nas mãos do secretário e questionarão se 

Marcondes, ao divulgar produtos da Oracle no último Encontro Nacional do Judiciário, em Porto Alegre 

(RS), teria direcionado a licitação. A suspeita foi inicialmente levantada pela IBM, que contestou 

formalmente a legalidade da licitação e apontou indícios de direcionamento em favor da Oracle. 

 

De acordo com parte dos conselheiros, a crise interna só será resolvida se Peluso suspender o contrato. 

Outros afirmam que, além disso, o secretário-geral deveria ser trocado, pois não haveria clima para sua 

permanência. No entanto, por ser homem de confiança de Peluso, muitos conselheiros duvidam que 

Marcondes deixará o cargo.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Disputa por cargos gera motim de parlamentares petistas do Senado 

 

A intenção declarada da senadora Marta Suplicy (PT-SP) de descumprir o acordo de deixar a Vice-

Presidência do Senado para José Pimentel (PT-CE) no mês que vem parece ter contaminado outros 

parlamentares do partido na Casa. Os titulares petistas na comissões de Direitos Humanos, Paulo Paim 

(RS), e de Assuntos Econômicos, Delcídio Amaral (MS), ameaçam repetir o gesto da senadora paulista e 

ignorar o rodízio acertado com colegas de legenda em fevereiro do ano passado. 
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Atual presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paim deveria ceder o cargo para a semadora Ana Rita 

(PT-ES), segundo a combinação firmada em 2011 para reduzir disputas entre os senadores da legenda.  

 

Com a decisão de Marta, o petista se sentiu livre para romper o acerto. ―Não dá para todo ano ficar 

fazendo acordo e mudando os quadros, já que o mandato previsto para os cargos é de dois anos‖, diz 

Paim, que só pretende entregar a presidência da comissão em 2013. O senador Delcídio Amaral é outro a 

roer a corda no acerto de revezamento. Ele pretende se manter por mais um ano no comando da Comissão 

de Assuntos Econômicos da Casa. No acordo anterior, Delcídio daria lugar a Eduardo Suplicy (SP) na 

presidência da CAE em 2012. 

 

De olho no clima de motim entre os petistas, a oposição decidiu inflar a crise provocada pelo rompimento 

de acordo e anunciou contestar na Justiça o rodízio. O argumento de que os oposicionistas poderiam 

contestar os mandatos de quem deixasse os postos antes da hora foi apresentado por Marta para 

permanecer na Vice-Presidência do Senado — e seguido pelos demais ―amotinados‖.  

 

O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) ameaçou recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para 

impedir a manobra petista, que visava fazer com que os 13 integrantes da bancada da legenda no Senado 

ocupassem um dos cargos do partido em algum momento durante os oito anos de mandato. 

 

Planos políticos 

Diante da possibilidade, Marta, que tinha aceitado o rodízio confiada em sair candidata à prefeitura de São 

Paulo, recuou. Durante o recesso, a senadora ligou para cada um dos membros da bancada para comunicar 

que permaneceria na Vice-Presidência até 2013 e apresentar seus motivos. Convenceu apenas Paim e 

Delcídio, justamente os beneficiados pela decisão. Irritou os demais. 

 

―Esse argumento que ela está usando não existe‖, critica o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE). 

―Ela fica usando o regimento para justificar uma atitude que se baseia puramente no interesse político 

dela‖, diz o líder. O posicionamento do Senado corrobora a avaliação de Humberto Costa. De acordo com 

a assessoria de imprensa da Casa, o regimento apenas define a duração do mandato dos cargos, que é de 

dois anos. ―A renúncia do ocupante de um cargo é uma decisão que pertence à seara política partidária‖, 

afirma a assessoria. 

 

É em meio a esse clima que a bancada escolherá seu novo líder, em reunião marcada para 1º de fevereiro. 

Disputam o cargo os senadores Wellington Dias (PI) e Walter Pinheiro (BA). ―Além de tensionada, a 

bancada está bastante dividida‖, diz um senador petista.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Na contramão do Executivo, Supremo aumenta em 41% gastos com diárias 

 

O Supremo Tribunal Federal aumentou em 41% as despesas com diárias de ministros e funcionários no 

ano passado, à frente de um aumento desse tipo de gasto promovido por outros órgãos do Judiciário e pelo 

Ministério Público. No mesmo período, os gastos gerais com viagens da União caíram 35% em relação a 

2010. Pesquisa no Siafi, o sistema de acompanhamento de gastos federais, também aponta aumento de 

gastos com diárias na Justiça Federal, na Justiça Militar e na Justiça do Trabalho, além do Conselho 

Nacional de Justiça, órgão responsável por fiscalizar o Judiciário. 

 

O Supremo, com 11 ministros, foi o que mais aumentou, proporcionalmente, as despesas com diárias. Os 

gastos saltaram de R$ 707 mil para pouco mais de R$ 1 milhão em 2011. Questionado, o STF informou 

que o dinheiro atendeu a pedidos de ministros e servidores, em suas atividades de trabalho, além de 

deslocamento de juízes auxiliares para ouvir testemunhas. 
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Em maio, o presidente do STF, Cezar Peluso, levou a mulher, Lúcia, para acompanhá-lo em viagem 

oficial a Washington. Peluso e outros três ministros do STF viajaram aos Estados Unidos – todos de 

primeira classe, com passagens pagas pelo contribuinte – para participar de encontro com integrantes do 

Judiciário norte-americano. 

 

Uma resolução do STF prevê o pagamento de passagem aérea para acompanhantes dos ministros em 

viagens de caráter protocolar ou cerimonial, quando a presença for considerada ―indispensável‖, informou 

a assessoria do tribunal. 

 

O STF não detalhou os gastos com passagens. Na mesma viagem aos EUA, em maio, embarcaram Gilmar 

Mendes, Ricardo Lewandowski e Ellen Gracie, com diárias de US$ 485. O STF lidera o bloco dos órgãos 

que aumentaram gastos em 2011. Desse grupo, faz parte um único ministério: o do Esporte. 

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Vazamento - Candidatos têm acesso a suposto gabarito do INSS 

 

Após o vazamento, no último domingo (22) de uma suposta relação de inscritos com a concorrência do 

próximo concurso do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS), candidatos registrados no Fórum 

do CorreioWeb compartilharam desde a tarde desta terça-feira (24) um suposto gabarito das provas 

objetivas, que serão aplicadas em fevereiro. Confira as supostas respostas. 

 

O vazamento do gabarito extra-oficial coloca em cheque a credibilidade do concurso e aumenta a 

possibilidade de uma futura anulação do certame. A seleção do INSS oferece 1.875 oportunidades 

imediatas em todo o Brasil para os cargos de técnico (nível médio) e peritos médicos previdenciários 

(nível superior). 

 

De com o presidente do INSS, Mauro Hauschild, a Dataprev está investigando os supostos vazamentos. 

Entretanto, a informação repassada ao CorreioWeb pelo Instituto é de que é muito improvável que a 

concorrência e o gabarito verdadeiros tenham sido divulgados.  

 

A equipe do INSS disse ainda que não tem muito a dizer sobre o assunto e passou a responsabilidade para 

a Fundação Carlos Chagas (FCC), empresa organizadora do concurso. Até o fechamento desta matéria, o 

Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da FCC não havia respondido os questionamentos sobre o 

vazamento dos documentos. A organizadora também não possui uma central de atendimento a jornalistas. 

Concorrência também pode ter vazado 

 

No último domingo (22/1), outro documento foi supostamente vazado por meio deste link. Só que desta 

vez, tratava-se da relação de candidatos inscritos no concurso, com a concorrência por cada estado do país. 

No entanto, a relação oficial divulgada pela Fundação Carlos Chagas só foi publicada ontem (24/1). 

 

No domingo (22/1), o presidente do INSS, Mauro Hauschild, tratou logo de minimizar o vazamento em 

sua página no microblog Twitter. ―As duas listas serão comparadas e divulgaremos mais informações em 

breve. Não se preocupem com boatos ou informações que circulam na internet. Apenas estudem 

tranqüilos! Qualquer novidade postos aqui‖, escreveu. 

 

O presidente não esclareceu se a concorrência divulgada anteriormente era ou não verdadeira e pediu mais 

confiança aos candidatos. ―Gente, confiem. Tanto o INSS quanto a FCC são órgãos sérios e as 

averiguações serão feitas‖. 

 

A seleção 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou 916.219 candidatos inscritos no concurso. O 

certame é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e contará com provas objetivas para todos os 

candidatos, além de avaliação de títulos para graduados.  

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=forum%20correioweb&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http://forum.concursos.correioweb.com.br/&ei=c00gT6OlEOPs2QW3mqypDw&usg=AFQjCNEUI9ryXU7dCQUrO5InNkqm7egRBA&cad=rja
http://www.aplicativofcc.xpg.com.br/tecnico/gabarito/index.html
http://www.4shared.com/get/0-ona9X_/CONCORRENCIA.html
https://twitter.com/MauroHauschild
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A concorrência será grande: de 488 candidatos por cada chance oferecida. O cargo de técnico de seguro 

social foi o que mais recebeu cadastros, contando com mais de 90 mil participantes. De acordo com o 

edital de abertura da seleção, as remunerações variam entre R$ 4.496,89 e R$ 9.070,93 para uma jornada 

de trabalho de 40 horas semanais.  

*Fonte: CORREIO WEB 

  

Previdência será o tema do ano no Congresso 

 

Pelo menos quatro proposições legislativas sobre Previdência devem ser debatidas no Congresso este ano, 

sendo duas relacionadas aos servidores públicos e duas envolvendo segurados do INSS. São duas 

favoráveis e duas contrárias aos segurados, uma em cada regime: o Geral (a cargo do INSS) e o Próprio (a 

cargo do Tesouro). 

 

Tratam-se, no primeiro caso, do PL 1.992/2007, que institui a previdência complementar do servidor 

público, e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 270/2008, que restabelece a paridade e 

integralidade das aposentadorias por invalidez.  

 

No segundo caso, as proposições dizem respeito aos segurados do INSS. A primeira delas já está em 

tramitação, o PL 3.299/2008, que propõe a extinção do fator previdenciário. E a segunda, ainda em fase de 

elaboração no Ministério da Previdência, propõe modificações no critério de concessão de pensões, 

particularmente para exigir carência de contribuição e fixar critérios para evitar fraudes, como os 

casamentos de fachada. 

 

Quanto ao mérito, são classificadas como contrárias aos segurados, no caso do Regime Próprio, a proposta 

de instituição da previdência complementar do servidor, que extingue o direito à aposentadoria integral, e 

no caso do Regime Geral (INSS), a proposta de modificação na concessão das pensões. A proposta sobre 

pensões, com certeza, não se limitará a coibir fraudes, mas irá propor algum tipo de redutor, além 

condicionar seu valor ao número de dependentes. 

 

Classificam-se como favoráveis, no caso dos servidores, a PEC da aposentadoria por invalidez, que 

restabelece o direito à integralidade e à paridade, e no caso do INSS, o projeto que extingue o fator 

previdenciário. 

 

A tendência, entretanto, é que haja a flexibilização do fator, nos termos do substitutivo do deputado Pepe 

Vargas (PT-RS), que ameniza a situação dos segurados que atingiram os 30 anos de contribuição, no caso 

da mulher, e de 35 anos, no caso do homem, antes de completarem 60 anos de idade. 

 

Apesar do calendário apertado, por força das eleições municipais, o Congresso terá que trabalhar muito 

em 2012, especialmente entre fevereiro e julho, antes do recesso, e entre novembro e dezembro, após as 

eleições, para dar conta da ampla, complexa e polêmica agenda legislativa, a começar pelos temas 

previdenciários. 

 

Além destes, conforme detalhado no artigo publicado à página 4 deste boletim, os temas irão merecer 

prioridade do Congresso, entre outros, os projetos sobre Lei Geral da Copa, sobre o Código Florestal e 

sobre o Plano Nacional de Educação (PNE). 

 

A produção legislativa em 2012, em função do recesso branco de julho a outubro, dependerá do grau de 

prioridade dos presidentes da Câmara e do Senado, dos líderes partidários e, principalmente, do Poder 

Executivo, que tem interesse e urgência na votação de algumas matérias mencionadas neste editorial.  

*Fonte: AGÊNCIA DIAP 
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Crime de corrupção pode se tornar inafiançável 

 

Tipos penais qualificados de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato e concussão podem tornar-se 

hediondos e passíveis de prisão temporária. O projeto de lei do senador Wellington Dias (PT-PI) com esse 

objetivo tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).  

 

A iniciativa também estabelece punições mais rigorosas quando os crimes forem cometidos contra a 

administração pública por autoridades. O senador explica na justificação da proposta que eventuais crimes 

praticados por essas autoridades tendem a causar grandes prejuízos aos cofres públicos em decorrência de 

seu poder de decisão e influência.  

 

Assim, a proposta prevê punições mais rígidas quando os crimes de peculato, concussão, corrupção 

passiva e corrupção ativa forem praticados por integrante do Poder Judiciário, Ministério Público, 

Congresso Nacional, Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da 

Câmara Municipal, ministro e conselheiro de Tribunais de Contas, presidente e vice-presidente da 

República, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, ministro, secretário-executivo, 

secretário nacional e equivalente, secretário estadual, distrital e municipal, dirigente máximo de 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, ou comandantes das 

Forças Armadas.  

 

De acordo com o projeto, além de multa, a pena de reclusão, que hoje varia de dois a 12 anos, passa a ser 

de quatro a 16 anos. No entanto, se o crime for cometido por autoridade, a reclusão será de oito a 16 anos 

e multa. Ao se tornarem hediondos, esses crimes passam a ser inafiançáveis. E os seus autores não 

poderão se beneficiar da concessão de anistia ou graça.  

 

"Os crimes contra a administração pública merecem ser punidos com maior severidade. O tratamento mais 

rigoroso decorre da natureza dos cargos mencionados, cujos ocupantes devem observar com maior 

empenho os padrões éticos de probidade e moralidade", ressalta o senador.  

 

Para isso, a proposta altera o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), a lei que trata dos crimes hediondos 

(Lei 8.072/90) e a que trata da prisão temporária (Lei 7.960/89).  

*Fonte: AGÊNCIA SENADO 

  

Plebiscito na reforma política divide deputados 
Proposta apresentada por Miro Teixeira prevê a consulta popular em 2012 para definir financiamento e 

sistema. Relator quer discussão no Congresso 

 

Depois da discussão sobre o financiamento de campanha e do sistema eleitoral, a proposta de reforma 

política em trâmite na Câmara deve enfrentar uma nova polêmica a partir do próximo mês. A 

possibilidade de haver um plebiscito para definir as regras do jogo colocam em lados opostos relator e 

membros da comissão especial criada para discutir o tema. 

 

Leia aqui mais sobre reforma política 

 

O debate sobre uma consulta popular veio à tona no fim do ano passado, quando o deputado Miro Teixeira 

apresentou o projeto de decreto legislativo 497/11. A proposta contou com apoio de outros parlamentares, 

como Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), Duarte Nogueira (PSDB-SP), Pauderney Avelino (DEM-

AM), Lincoln Portela (PR-MG), Jovair Arantes (PTB-GO), Vitor Paulo (PRB-RJ) e Reguffe (PDT-DF). 

 

No texto do PDC 497/11, está prevista a realização de um plebiscito nas eleições deste ano para decidir se 

o financiamento de campanhas será público ou privado e qual sistema o eleitor terá para eleger seus 
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representantes no poder Legislativo. São cinco opções: proporcional (o atual), misto, distrital misto, 

distrital e distritão. 

 

―O plebiscito é o meio legítimo para aferir o sistema pelo qual o povo quer escolher seus representantes. 

Por consequência, os objetivos do projeto de decreto legislativo se autoexplicam‖, afirmou o pedetista na 

justificativa da proposta. Miro diz já ter apoio de outros partidos para aprovar o projeto na Câmara, que 

será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça (CCJ), antes de ir ao 

plenário. 

 

A discussão sobre o novo sistema eleitoral e o financiamento público teria uma campanha própria. De 

acordo com o texto, com direito a horário de propaganda de 3  minutos por dia para os partidos ou frentes 

partidárias expressarem ―os devidos esclarecimentos sobre a opção de sua preferência‖. 

 

A possibilidade de a população escolher a forma de financiar as campanhas e como será o sistema eleitoral 

já estão previstas no relatório apresentado pelo deputado Henrique Fontana (PT-RS). No texto, os eleitores 

seriam consultados em 2018, depois de o Congresso aprovar as novas regras e de elas já terem sido 

testadas em pelo menos duas eleições. 

 

Ele entende que, primeiro, deputados e senadores devem discutir uma proposta, votar e transformá-la em 

lei. Entrando em prática e sendo testada pelos eleitores, ela seria submetida a um plebiscito 

posteriormente. No entanto, Fontana admite a possibilidade de a consulta ocorrer em 2013, um ano depois 

do previsto no projeto apresentado por Miro Teixeira. 

 

Relator mudou texto para facilitar votação 

―Vamos fazer uma consulta à população, a reforma política é muito estrutural‖, disse. Porém, para 

Fontana, é preciso discutir antes o foco da consulta aos eleitores. Se fosse para escolher, adianta, o petista 

colocaria nas mãos dos eleitores a possibilidade de mudança do financiamento privado para o público das 

campanhas eleitorais. 

 

Apesar de o projeto do pedetista agendar o plebiscito para ocorrer junto com as eleições municipais deste 

ano, Miro já afirmou que poderia ficar para 2 14. ―É preciso que haja debate para que o povo entenda 

perfeitamente esta questão. Nos Estados Unidos e na Europa é muito comum a realização de plebiscitos. 

No Brasil não pode ser diferente. Trata-se de uma forma de se fazer a democracia‖, disse ele, em 

entrevista ao Jornal do Brasil. 

 

Fontana ainda não analisou o projeto apresentado por Miro Teixeira. Mas deixa claro que está aberto a 

negociações. ―Um relator não pode, em nenhuma hipótese, estar fechado para sugestões‖, disse. Ele 

admitiu estar curioso com relação às perguntas que seriam colocadas no plebiscito. E adiantou que, se for 

uma forma de acelerar a aprovação da reforma política, pode apoiar a sugestão do pedetista.   

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 
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