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“Leva-se dois anos 
para aprender a 
falar e sessenta 
para aprender a 
fi car quieto”.
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,51% Pontos: 
61.906,35 Máxima de +2,63% 
: 62.590 pontos Mínima de 
+0,01% : 60.994 pontos Volume: 
11,71 bilhões Variação em 2016: 
42,81% Variação no mês: -4,65% 
Dow Jones: +0,26% (18h40) Pon-
tos: 19.170,53 Nasdaq: -0,95% 
(18h40) Pontos: 5.328,70 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3869 Venda: R$ 3,3878 
Variação: -0,22% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,47 Venda: R$ 3,57 
Variação: -0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3961 Venda: R$ 
3,3967 Variação: -0,27% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3470 
Venda: R$ 3,5330 Variação: 
-0,48% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,60% ao 
ano. - Capital de giro, 15,68% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.170,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,43% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,000 
Variação: -1,55%.

bro) Cotação: R$ 3,3965 Variação: 
-0,12% - Euro (18h40) Compra: 
US$ 1,0601 Venda: US$ 1,0601 
Variação: -0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5860 Venda: R$ 
3,5880 Variação: -0,69% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5830 Ven-
da: R$ 3,7430 Variação: -0,64%.

vespa Futuro: +1,52% Pontos: 
62.250 Máxima (pontos): 62.920 
Mínima (pontos): 61.975. Global 
40 Cotação: 929,433 centavos 
de dólar Variação: +0,54%.

Os procuradores da 
força-tarefa da Lava 
Jato ameaçaram on-

tem (30) deixar os trabalhos 
da operação se a proposta 
que prevê responsabilização 
de juízes e de membros do 
Ministério Público por cri-
mes de abuso de autoridade 
entrar em vigor. A proposta, 
aprovada na madrugada de 
ontem (30) pelos deputados 
federais, integra o projeto 
que trata das medidas de 
combate à corrupção. 

“A proposta é renunciar co-
letivamente, se essa proposta 
vier a ser sancionada pelo 
presidente da República”, 
disse o procurador Carlos 
Lima em entrevista coletiva 
na tarde de ontem (30), 

     Procuradores ameaçam 
deixar Lava Jato se pacote 
anticorrupção entrar em vigor

em Curitiba. Para o grupo, o 
projeto aprovado pelos depu-
tados é uma espécie de “Lei 
da Intimidação”, no lugar de 
medidas anticorrupção. “Os 
procuradores da força-tarefa 
da Lava Jato vêm a público 
manifestar repúdio ao ataque 
feito pela Câmara dos Depu-
tados contra investigações e 
a independência de promoto-
res, procuradores e juízes. A 
Câmara sinalizou o começo do 
fi m da Lava Jato”, diz a nota 
divulgada pelo grupo.

De acordo com a proposta 
aprovada pelos deputados 
federais, integrantes do MP 
poderão responder por crime 
de responsabilidade se instau-
rarem um procedimento “sem 
indícios mínimos da prática de 

algum delito” e manifestarem 
opinião em meios de comuni-
cação sobre processos em an-
damento. A mesma regra valerá 
para magistrados. A pena é de 
reclusão de seis meses a dois 
anos e multa. Qualquer cidadão 
poderá representar contra 
magistrados. Essa proposta 
foi aprovada por meio de uma 
emenda do deputado Weverton 
Rocha (PDT-MA).

O projeto teve iniciativa 
popular e foi entregue no 
Congresso com mais de 2 mi-
lhões de assinaturas de apoio e 
previa dez medidas apresenta-
das pelo MP. Na avaliação dos 
procuradores, da forma como 
foi aprovado pelos deputados, 
depois de diversas alterações, 
o projeto é uma ferramenta 

Procuradores da Força Tarefa Lava Jato vem a publico manifestar repudio ao ataque feito pela 

Camara contra investigações e a independencia dos promotores, procuradores e juizes.

que protege a corrupção. 
“Fica claro com a aprovação 
dessa lei que a continuidade 
de qualquer investigação 
sobre poderosos, parlamen-
tares, políticos, empresários, 
cria um risco pessoal para os 

procuradores”, ressaltou Lima. 
Segundo os procuradores, a 
ferramenta aprovada é uma 
medida para intimidar o MP 
e o Poder Judiciário, “sob o 
maligno disfarce de “crimes de 
abuso de autoridade”.

Segundo a nota, o Congres-
so se aproveitou do luto na-
cional, causado pela queda do 
avião que levava a equipe da 
Chapecoense, para subverter 
o projeto inicial, apresentado 
pelo MP (ABr).

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, criticou 
ontem (30) as mudanças fei-
tas pelos deputados federais 
no texto original do projeto 
que trata das Dez Medidas de 
Combate à Corrupção, projeto 
popular incentivado pelo Minis-
tério Público Federal (MPF).  
Segundo Janot, as alterações 
colocaram o país “em marcha 
a ré no combate à corrupção”. 
De acordo com o procurador, 
“as 10 Medidas contra a Cor-
rupção não existem mais”. A 
proposta foi aprovada durante 
a madrugada pelos deputados  
no plenário da Câmara, com 
emendas ao relatório de Onyx 
Lorenxoni e diversas alterações 
às medidas propostas inicial-
mente pelo MP. 

Em nota à imprensa, Janot 
afi rmou que o MP não apoia 
as alterações no projeto. “As 
10 Medidas contra a corrupção 
não existem mais. O Ministério 
Público brasileiro não apoia o 
texto que restou, uma pálida 
sombra das propostas que nos 
aproximariam de boas práticas 
mundiais. O Ministério Público 
seguirá sua trajetória de serviço 
ao povo brasileiro, na perspec-
tiva de luta contra o desvio de 

Procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot.

Maia anuncia 
comissão especial 
para discutir aborto

Após a decisão da 1ª Turma 
do STF de descriminalizar o 
aborto no primeiro trimestre 
da gravidez, ao julgar um caso 
concreto, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, anunciou a criação de 
uma comissão especial para 
debater o aborto no país. A 
comissão especial vai discutir 
a proposta que trata de licença-
maternidade no caso de bebês 
prematuros, mas a intenção é 
incluir a questão do aborto de 
forma a tornar mais rígida a 
legislação sobre interrupção 
de gravidez.

“Tenho discutido com muitos 
líderes que, às vezes, o Supre-
mo legisla. Entendemos que 
isso aconteceu ontem e minha 
posição, discutindo com líde-
res, é que toda vez que enten-
demos que isso acontece nossa 
obrigação é responder, por que 
há uma interferência do Poder 
Legislativo”, disse (ABr).

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, divulgou uma 
nota na tarde de ontem (30) 
em que lamenta a aprovação, 
pela Câmara dos Deputados, 
do projeto que torna crime o 
abuso de autoridade para juízes 
e procuradores.

A proposta foi aprovada 
durante a madrugada pelos 
deputados, como emenda às 
medidas de combate à corrup-
ção, propostas pelo Ministério 
Público e aprovadas com di-
versas alterações no plenário 
da Câmara.

“A presidente do STF e do 
CNJ, ministra Cármen Lúcia, 
reafi rma seu integral respeito 
ao princípio da separação dos 
poderes. Mas não pode deixar 
de lamentar que, em oportu-
nidade de avanço legislativo 

para a defesa da ética pública, 
inclua-se, em proposta legisla-
tiva de iniciativa popular, texto 
que pode contrariar a indepen-
dência do Poder Judiciário”, 
diz a nota.

Cármen Lúcia destacou que 
o estatuto constitucional da 
magistratura já prevê a res-
ponsabilização de juízes por 
seus atos e que a democracia 
depende de poderes fortes e in-
dependentes. Ela afi rmou que 
o Judiciário “vem cumprindo 
seu papel” constitucional como 
guardião da Constituição e da 
democracia. “Já se cassaram 
magistrados em tempos mais 
tristes. Pode-se tentar calar o 
juiz, mas nunca se conseguiu, 
nem se conseguirá, calar a 
Justiça”, destacou a ministra 
(ABr).

Presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

O melhor queijo 
O “gorgonzola dolce”, produzido 

pela indústria Arrigoni Battista, lo-
calizada na comuna de Pagazzano, 
na região de Lombardia, foi eleito 
o melhor queijo italiano na 29ª 
edição do “World Cheese Awards”, 
realizada em San Sebastián, na 
Espanha. Já o prêmio de melhor 
queijo do mundo de 2016 foi para 
o norueguês Kraftkar, um tipo azul, 
fabricado pelo produtor Gunnar 
Waagen de Tingvollost.
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Nelson Jr/SCO/STF
A Câmara aprovou em ple-

nário, na madrugada de ontem 
(30), o projeto que prevê um 
pacote de medidas contra a 
corrupção, entre elas a tipifi ca-
ção do caixa dois como crime 
eleitoral, a criminalização do 
eleitor pela venda do voto e 
a transformação em crime 
hediondo do ato de corrupção 
que envolva valores superiores 
a 10 mil salários mínimos.

Os deputados rejeitaram 
o ponto que tornava crime o 
enriquecimento ilícito de fun-
cionários públicos; a proposta 
que previa acordos de leniência 
entre empresas envolvidas em 
crimes; as mudanças em rela-
ção ao tempo de prescrição de 
penas e a criação do confi sco 
alargado, que permitiria o re-
colhimento de patrimônio da 
pessoa condenada pela prática 
de crimes graves. Também 
foram suprimidas as medidas 

Plenário da Câmara aprova 

texto base do projeto que cria 

medidas contra a corrupção.

O presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), João Ricardo dos 
Santos Costa, disse ontem 
(30) que o pacote de medidas 
de combate à corrupção apro-
vado durante a madrugada na 
Câmara terá na verdade um 
efeito contrário, estimulando 
a corrupção no país. “Da for-
ma como foi aprovado é uma 
subjugação dos juízes, que 
combatem os crimes [e que] 
no lugar de autorizadores de 
investigações, passaram a ser 
investigados e punidos. Isso é 
algo que foge completamente 
a qualquer senso de controle”, 
disse Costa. “Com essas medi-
das que foram adotadas ontem, 
a corrupção passará a valer a 
pena no Brasil”, afi rmou.

O presidente da Associação 
dos Juízes Federais (Ajufe), 
Roberto Velloso, argumen-
tou que a medida se trata na 
verdade de uma tentativa de 
os investigados usurparem as 
prerrogativas dos magistrados. 
Ele recordou que dezenas dos 
deputados que votaram a favor 
do crime de abuso de autori-
dade para juízes tiveram seus 
nomes envolvidos na Operação 
Lava Jato.

Presidente da AMB, João 

Ricardo dos Santos Costa.
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O que mudou no pacote 
anticorrupção aprovado pela Câmara

que previa a responsabilização 
dos partidos e a suspensão do 
registro da legenda em caso de 
crimes graves.

A principal mudança feita 
pelos deputados ocorreu por 
meio de emenda do deputado 
Weverton Rocha (PDT-MA). 
Ela prevê casos de responsabi-
lização de juízes e de membros 
do MP por crimes de abuso de 
autoridade. Entre os motivos 
listados está a atuação com 
motivação político-partidária.

No caso dos magistrados, 
também constituirão crimes 
de responsabilidade proferir 
julgamento quando, por lei, 
deva se considerar impedido; 
e expressar por meios de co-
municação opinião sobre pro-
cesso em julgamento. Qualquer 
cidadão poderá representar 
contra magistrado perante o 
tribunal ao qual está subordi-
nado (ABr).

que previam estímulo à denún-
cia de crimes de corrupção, 
além da proposta de acordos 
entre defesa e acusação para 
simplifi car processos e o ponto 

“Não se calará a 
Justiça” sobre medida 
aprovada na Câmara

“Corrupção passará a valer 
a pena”, dizem juízes

“Os investigados não podem 
ter poder contra os juízes. O 
caso do crime de responsabi-
lidade, que é um crime emi-
nentemente político, coloca a 
classe política como julgadores 
desses casos. Um poder não 
pode fi car submetido a outro 
nessa questão”, disse Velloso. 
Os dois magistrados acusaram 
os deputados de oportunismo, 
por se aproveitaram de um 
momento de crise para apro-
var medidas que consideram 
um “atentado à democracia”, 
nas palavras do presidente da 
AMB (ABr).

“As 10 Medidas contra a 
corrupção não existem mais”

dinheiro público e o roubo das 
esperanças de um país melhor 
para todos nós”, disse.

Na manifestação, Janot afi r-
mou ainda que as alterações são 
“medidas claramente retaliató-
rias” e pediu apoio da sociedade 
para que o projeto não seja 
concretizado no Senado, para 
onde segue para votação pos-
terior. “Um sumário honesto 
da votação das 10 Medidas, 
na Câmara, deverá registrar 
que o que havia de melhor no 
projeto foi excluído e medidas 
claramente retaliatórias foram 
incluídas. Cabe esclarecer 
que a emenda aprovada, na 
verdade, objetiva intimidar e 
enfraquecer Ministério Público 
e Judiciário” (ABr).

Brasília - O presidente do 
Senado, Renan Calheiros afi r-
mou ontem (30), que a decisão 
da Câmara sobre o pacote de 
medidas anticorrupção, “não 
pode sofrer pressão externa”. 
Ele rebateu as declarações dos 
coordenadores da força-tarefa 
da Lava Jato, que ameaçaram 
deixar as investigações caso 
o presidente Michel Temer 
sancione o texto da forma 
que está. Para o peemede-
bista, qualquer tentativa de 
interferência nas decisões 
dos parlamentares “confl ita e 
interpõe” a democracia.

“Não se pode fazer cadeia 
nacional para pressionar 
por nada que absolutamente 
contesta e esvazia o Estado 
democrático. O Brasil não 
está nesse estágio da demo-

Renan: decisão da Câmara não 
pode sofrer pressão externa

cracia”, afi rmou. Após decisão 
da Câmara, o pacote ainda 
será analisado pelo Senado. 
Renan demonstrou que não 
tem pressa em dar sequência 
à tramitação. Segundo o pee-
medebista, ele “respeitará” os 
prazos regimentais e enviará 
o texto para comissões per-
manentes, o que deve adiar 
a análise do plenário para o 
próximo ano. 

O presidente do Senado disse 
que o pacote anticorrupção 
apresentado pelo MPF, com 
apoio de mais de dois milhões 
de assinaturas da sociedade, 
estava “fadado” a sofrer modi-
fi cações. Ele avaliou que alguns 
pontos só seriam aprovados em 
um “regime fascista”, como o 
teste da integridade e a legali-
zação de provas ilícitas (AE).


