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E agora, TSE?
É difícil acreditar que 

apenas nove meses 

depois de assistirmos 

a um impeachment 

de uma presidente da 

República, estejamos 

novamente diante 

de uma mudança no 

comando do país

O atual presidente é in-
vestigado por corrup-
ção passiva, organiza-

ção criminosa e obstrução da 
Justiça. Os congressistas já não 
legislam, pois estão fazendo 
cálculos para encontrarem a 
melhor porta de saída para o 
presidente. Tramam o tempo 
todo... há os que querem rasgar 
a Constituição e insistem em 
eleições diretas.

A expectativa agora está no 
Tribunal Superior Eleitoral que 
hoje (6) inicia o julgamento 
da chapa Dilma-Temer que 
poderá resultar na cassação 
de ambos. Incrível, mas o pro-
cesso no TSE foi aberto pelo 
PSDB, que hoje dá respaldo 
para que Temer continue no 
poder.  A expectativa dos tu-
canos quando entraram com 
o processo, não era cassar os 
dois, pois entendiam que o TSE 
não faria isso. 

Na época, embora as provas 
fossem claras quanto ao uso 
de dinheiro sujo na campanha 
da dupla, havia entendimento 
de que os ministros do TSE 
levariam em conta. Antes dos 
aspectos jurídicos, a realidade 
do país, que não aguentaria a 
troca de presidente da Repú-
blica em tão pouco espaço de 
tempo, entendia que Temer 
estava cuidando de fazer as 
reformas necessárias ao país. 

Outro fato que levava os 
críticos a não acreditarem 
que o TSE poderia cassar 
Dilma-Temer era o de que re-
centemente o presidente havia 
nomeado dois novos ministros, 
entre os sete do TSE. Como se 
sabe o TSE é composto por sete 
membros, sendo três do STF, 

dois do STJ e dois advogados 
indicados pelo STF, nomeados 
pelo presidente da República.

Em recente nomeação, Te-
mer indicou dois nomes: Tarci-
sio Vieira de Carvalho e Admar 
Gonzaga. O entendimento era 
de que ambos votariam pró-
-Temer e pela não cassação 
da chapa. Após o STF abrir 
inquérito contra Temer – o pri-
meiro presidente da República 
a ser investigado no exercício 
do mandato - o quadro que até 
então se desenhava, mudou de 
fi gura. A crise difi cultará a vida 
dos ministros do TSE. Já se 
fala em adiamento entre eles. 

O relator do processo mi-
nistro Herman Benjamin foi 
categórico e disse que não 
adia e nem antecipa, porque 
isso seria casuísmo. Quanto 
a essa possibilidade, também 
o presidente, Ministro Gilmar 
Mendes, já disse que aquela 
corte “não é joguete nas mãos 
do governo”. É evidente que 
sua fala é uma resposta às 
informações de que membros 
do tribunal poderiam pedir 
vista para dar uma sobrevida 
à Temer. “Essas fontes tu-
multuam um julgamento que 
já é difi cílimo” disse Gilmar 
Mendes. 

Há entretanto uma sinali-
zação que não pode passar 
desapercebida: o relator do 
processo deverá defender a 
realização de eleições diretas 
para escolher o próximo pre-
sidente. A Constituição em 
seu artigo 81 prevê que após a 
primeira metade do mandado, 
em caso de vacância do cargo, 
a escolha seja feita pelo Con-
gresso em eleição indireta. 

A proposta, se for defendida 
ensejará um pedido de vistas, 
o que dará mais um fôlego a 
Temer, eis que seus aliados só 
aceitam cassar seu mandato 
depois de defi nidas as regras 
para a escolha do seu sucessor, 
o que ainda não temos!

 
(*) - É Professor de Direito Eleitoral 

no Curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie campus 

Campinas. 
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A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
pode votar hoje (6) o relatório 
da reforma trabalhista. Acordo 
fechado por senadores da base 
e da oposição ainda na semana 
passada prevê a votação. O sena-
dor Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
relator, propõe que o Senado 
aprove o projeto sem modifi car 
o texto da Câmara e defende 
que seis pontos sejam vetados 
pelo presidente Michel Temer. O 
pedido foi duramente criticado 
por senadores de oposição, que 
defendem que as mudanças se-
jam feitas pelo Legislativo.

Senadores oposicionistas 
apresentaram três relatórios 
alternativos defendendo a re-
jeição completa da proposta. 
Amanhã, no início da reunião, 
o presidente da CAE, Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), deve 
conceder a palavra para que 
os senadores da oposição leiam 
seus votos em separado, o que 
deve prolongar os trabalhos. As 
discussões na comissão não têm 
sido tranquilas. A penúltima 
reunião, no dia 23 de maio, 
foi marcada por empurrões e 
agressões verbais entre sena-

Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje relatório sobre 

a reforma trabalhista.

O presidente Michel Temer 
disse que o governo federal 
iniciará a implementação do 
Plano Nacional de Segurança 
Pública pelo município do Rio 
de Janeiro e que as ações de 
combate à criminalidade não 
serão “pirotécnicas”, mas 
sim planejadas. Ao discursar 
durante a abertura de uma 
reunião com autoridades da 
área da segurança e políticos 
do estado do Rio de Janeiro, 
Temer disse que, após expe-
riências “pontuais” anteriores, 
o plano de segurança pública 
está “mais sistematizado”.

“Agora, [com o plano] siste-
matizado, nós vamos começar 
experiências nas várias cida-
des brasileiras. Não uma inter-
ferência, mas uma produção 
operacional mais intensa em 
cada estado. Será um expe-
rimento muito concentrado. 
Não será nada pirotécnico, e 
sim planejado para fazer ope-
rações inicialmente na cidade 
do Rio de Janeiro”, afi rmou. 
Temer disse que o governo 
estadual e a prefeitura da ca-
pital estão “de comum acordo” 
com o plano.

O presidente não chegou 
a descrever detalhes do que 
será feito, mas disse que 
após diversas reuniões sobre 

Deputados e prefeitos do estado do Rio participam de almoço 

com o presidente da Câmara

O ex-deputado federal Pedro 
Corrêa (PP-PE) voltou a confi r-
mar ontem (5), em testemunho 
ao juiz federal Sérgio Moro, que 
o ex-diretor da Petrobras Paulo 
Roberto Costa atuava para 
desviar recursos de contratos 
da petroleira estatal para seu 
partido. Ele mencionou desvios 
em ao menos dois contratos da 
Petrobrás: o da Refi naria Abreu 
e Lima e da Refi naria do Paraná. 

Corrêa disse que a bancada do 
partido na Câmara escolheu o 
falecido deputado José Janene 
(PP-PR) e o doleiro Alberto 
Yousseff como operadores de 
propinas do PP, responsáveis 
por se reunir com executivos 
de empresas prestadoras de 
serviços para a Petrobrás para 
combinar os recursos a serem 
desviados. 

A estratégia servia “para 
evitar que o empresário fi casse 
sendo procurado por vários 
parlamentares e depois então 
fi casse dando desculpa que 
acertou com fulano, acertou 
com cicrano. Só um interlocutor 

é quem fazia esse trabalho, que 
era o deputado Janene e quan-
do ele adoeceu fi cou, então, o 
senhor Alberto Youssef”. 

Corrêa prestou depoimento, 
por videoconferência a partir 
do Recife, como testemunha 
de acusação num dos processos 
em que o ex-presidente Lula 
é réu no âmbito da Operação 
Lava Jato, acusado de receber 
favorecimentos ilegais da em-
preiteira Odebrecht por meio 
da compra de um apartamento 
em São Bernardo do Campo e de 
um terreno para a construção 
da sede do Instituto Lula, no 
valor de R$ 12 milhões.

O ex-deputado se disse próxi-
mo de Lula à época e levou fotos 
de reuniões do então Conselho 
Político do governo, nos quais 
disse se encontrar com o ex-
-presidente “pelo menos duas 
vezes por mês, como presidente 
do partido”. Em nota divulgada 
após o depoimento, a defesa de 
Lula negou que o ex-presidente 
tivesse encontros frequentes 
com Corrêa (ABr).
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Ex-deputado federal Pedro Corrêa (PP-PE).

Geraldo Bubniak/Ag.O Globo

O texto modifi ca o Código 
Brasileiro de Aeronáu-
tica, que hoje limita em 

20% a participação do capital 
estrangeiro. O governo alega 
que a ampliação da participa-
ção estrangeira no setor aéreo 
permitirá o aumento da com-
petição, a desconcentração do 
mercado doméstico e o aumen-
to da quantidade de cidades e 
rotas atendidas.

Esta não é a primeira vez, em 
período recente, que a Câmara 
analisa a questão. Em março de 
2016, a ex-presidente Dilma 
Rousseff assinou MP que, entre 
outros pontos, elevava o capital 
estrangeiro nas empresas aére-
as para 49%. Durante discussão 
na Casa, o percentual subiu 
para 100%. Diante de risco 
de derrota no Senado, onde a 
ampliação não foi bem recebida, 
o presidente Michel Temer fez 
um acordo com os partidos da 
base aliada para aprovar a MP, 
com o compromisso de vetar 
a parte sobre a elevação do 
capital estrangeiro, que seria 
reenviada por meio de projeto 
de lei. 

Recursos de 
loterias para 

fundo de 
desenvolvimento 

científi co
Projeto que destina re-

cursos provenientes de 
loterias federais para o 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tec-
nológico (FNDCT) pode 
ser votado amanhã. Além 
da matéria, a Comissão de 
Ciência e Tecnologia tem 
mais 27 itens na pauta, a 
maior parte requerimentos 
e outorgas de permissão 
para explorar serviço de 
radiodifusão. O projeto de-
termina que 1% da arreca-
dação bruta dos concursos 
de prognósticos e loterias 
federais e similares, cuja 
realização estiver sujeita 
à autorização federal, seja 
destinado ao FNDTC. 

O autor do projeto é o 
ex-deputado João Colaço. 
O relator é o senador Cris-
tovam Buarque (PPS-DF), 
favorável à aprovação da 
matéria. Os recursos do 
FNDCT são destinados 
a programas, projetos e 
atividades de ciência, tec-
nologia e inovação (CT&I), 
desde a pesquisa básica à 
aplicada, além da capacita-
ção de recursos humanos, 
intercâmbio científico e 
tecnológico e infraestru-
tura de pesquisa de CT&I. 
Cristovam observa que o 
Brasil investe muito pouco 
em pesquisa e desenvolvi-
mento. 

Segundo o senador, da-
dos do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia mostram 
que o país investe apenas 
1,2% do PIB em pesqui-
sa e desenvolvimento, 
enquanto os países da 
OCDE investem o dobro. 
Cristovam fez apenas uma 
emenda ao texto, para 
preservar recursos desti-
nados ao Fies, que recebe 
30% da renda líquida dos 
concursos de prognósticos 
administrados pela Caixa e 
a totalidade dos recursos de 
premiação não procurados 
pelos contemplados dentro 
do prazo de prescrição. 

A CCT analisa ainda 
o projeto que obriga os 
serviços de atendimento 
telefônico das prestadoras 
de serviço regulados a aten-
derem também ligações de 
linhas móveis. O projeto 
tem parecer do senador 
Otto Alencar (PSD-BA) 
pela aprovação (Ag. Se-
nado).

Deputados poderão votar alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, que hoje limita em 20% a 

participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas.
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Câmara pode votar liberação de 
capital estrangeiro em aéreas

O Plenário da Câmara pode votar, a partir de hoje (6), o projeto que permite o controle acionário das 
companhias aéreas brasileiras pelo capital estrangeiro

A solução foi uma alternativa 
para salvar a medida, que conti-
nha outros pontos importantes 
para o governo, como o perdão 
de dívidas da Infraero com 
a União. Já a Embratur, que 
funciona como autarquia, é 
transformada em serviço social 
autônomo, com a atribuição de 
formular e executar ações de 
promoção do Brasil, no exterior, 

como destino turístico. 
Também estão na pauta 

vários outros projetos, como o 
do deputado Domingos Sávio 
(PSDB-MG), que permite aos 
municípios manterem seu 
dinheiro em cooperativas de 
crédito nas localidades onde 
não há bancos ofi ciais, assim 
como efetuar operações de 
crédito com essas cooperativas.

Entre as propostas pautadas, 
destaca-se a 504/10, do Sena-
do, que inclui o Cerrado e a 
Caatinga entre os biomas con-
siderados patrimônio nacional. 

Outra PEC pautada é a 200/16, 
também do Senado, que prevê a 
isenção do IPTU para templos de 
qualquer culto religioso, ainda 
que sejam apenas locatários do 
imóvel (Ag.Câmara).

Plano Nacional de Segurança começará 
pelo Rio com ações integradas

o assunto foi possível dar um 
início “mais concreto” às ações 
do Plano Nacional de Seguran-
ça Pública, lançado no início 
deste ano. Além de ministros, 
participam do encontro o go-
vernador do Rio de Janeiro, 
Luiz Fernando Pezão, o prefeito 
Marcelo Crivella e o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia.

Segundo Temer, o plano terá, 
entre suas referências, o que 
foi executado durante os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, 
“quando as forças nacionais ga-

rantiram tranquilidade absolu-
ta para a realização do evento”. 
Decidimos, segundo as nossas 
competências, portanto sem 
invadir a competência dos 
estados, ingressar no tema da 
segurança pública nos estados 
brasileiros”, disse o presidente 
ao comentar que essas ações 
tiveram por objetivo garantir 
os “princípios constitucionais 
da lei e da ordem “, por meio 
do uso das Forças Nacionais. 
“Recebemos aplausos não só 
de autoridades, mas da po-
pulação”, acrescentou (ABr).

Ex-deputado Pedro 
Corrêa reafi rma 

desvios na Petrobras

Comissão do Senado pode votar hoje 
relatório da reforma trabalhista

dores. Na reunião seguinte, a 
segurança foi reforçada.

A proposta de reforma traba-
lhista foi enviada ao Congres-
so Nacional pelo Executivo 
e passou por discussão em 
comissão especial na Câmara 
e por votação no plenário da 
Casa. Após votação na CAE, a 
reforma passará pela Comissão 
de Assuntos Sociais e pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça antes de seguir para 
votação no plenário do Senado.

Também está prevista para 
hoje a reunião de instalação do 
Conselho de Ética do Senado, 
com eleição do presidente e 
vice-presidente. O presidente 
eleito terá como primeira tarefa 
decidir sobre o prosseguimento 
de representação formalizada 
pela Rede contra o senador 
afastado Aécio Neves por que-
bra de decoro parlamentar. Será 
dele a prerrogativa de arquivar 
a representação ou determinar 
abertura de processo (ABr).


