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GILMAR: ‘SOLUÇÃO 
FÁCIL’ PODE LEVAR À 
PRESCRIÇÃO 

Um dia depois de o Senado aprovar por 75 votos a zero a PEC que acaba com o foro 
privilegiado por prerrogativa de função, o ministro do Supremo Tribunal Federal e 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, criticou duramente a 

proposta e afirmou que “esse jogo do tudo ou nada pode levar a uma grande decepção”. 
Ele disse ser defensor de mudanças na regra do foro, mas está “muito desconfiado” da 
solução “fácil” de mandar todos os casos referente a autoridades para a primeira instância 
do Judiciário. Pela proposta votada no Senado, ministros do STF também perdem o direito 
ao foro especial, a exceção do presidente da Corte. 

 

— Estou um tanto quanto desconfiado. Tem muita gente apostando no atraso dos 
processos que leva à prescrição em função da grande sobrecarga dos tribunais. É um tema 
difícil e talvez precisamos de mais elementos para uma construção razoável — declarou 
Gilmar. 

 
O ministro disse temer a pressão sobre juízes de primeiro grau: 
 

— Embora eu defenda uma mudança, temo que uma revisão radical do modelo 
projete um quadro de caos, de imensas dificuldades, afora as atitudes performáticas, os 
ativismos, o sensacionalismo, que vão ocorrer dependendo da personalidade dos juízes de 
primeira instância. 
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Fim do foro muda relação 
entre Justiça e política 
Alteração constitucional, que pode atingir 34 mil autoridades, foi 
aprovada em 1º turno pelo Senado 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que determina o fim do foro privilegiado 
para crimes comuns provocará uma reviravolta na relação das autoridades com a Justiça 
caso ultrapasse o processo legislativo e se transforme, de fato, em uma norma legal. O 
texto foi aprovado em primeiro turno no Senado na noite de quarta-feira, mas ainda tem 
um caminho pela frente. Por se tratar de uma mudança na Constituição, o projeto precisa 
ser aprovado em uma nova votação no Senado, antes de ser avaliado duas vezes pela 

Câmara dos Deputados. Especialistas ouvidos pelo GLOBO apontam consequências 
positivas, como a redução do número de processos no Supremo Tribunal Federal (STF), e 
alertam para eventuais prejuízos, como um drible à lei da Ficha Limpa. A legislação 
determina a inelegibilidade após decisões colegiadas — o que é o caso do STF, mas não 
dos órgãos de primeira instância. 

 
Apontado como sinal de impunidade para políticos investigados, o foro privilegiado é 

um benefício concedido hoje ao Presidente da República, ministros, senadores, deputados 
federais e também a outros agentes públicos — juízes, promotores, procuradores e 
conselheiros de Tribunais de Contas têm direito a serem julgados por instâncias 
superiores. De acordo com o relatório apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), cerca de 34 mil autoridades estão submetidas a algum tipo de foro especial. 

 
O texto aprovado pelo Senado preservou a prerrogativa de foro em quatro casos 

específicos: os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF. O julgamento 
no Supremo está garantido inclusive para a possibilidade de crimes cometidos antes do 
mandato — a exceção é o presidente da República, que tem imunidade temporária e não 
pode ser punido por fatos anteriores ao período em que ocupa a Presidência. 

 
Já as demais autoridades perderão o privilégio do foro instantaneamente caso a PEC 

seja aprovada em definitivo. Com isso, passarão a ser julgadas por juízes da primeira 
instância do Judiciário. A medida é vista como sinal de agilidade na tramitação de 

processos, já que um único magistrado analisará casos de autoridades investigadas, 
enquanto no Supremo a decisão é mais lenta e tomada por um colegiado. Além disso, a 
análise mais detalhada dos processos penais que hoje, por força da lei, estão restritos ao 
STF, proporcionará um direito mais amplo à defesa. O risco, no entanto, está no 
tratamento diferente para situações semelhantes, a depender das autoridades que atuem 

nas investigações. 
 
— Em alguns estados, vai ter grupo de promotores, juízes e policiais muito 

profissionalizado e eficiente. Em outros, a inércia vai prevalecer. Vai criar certa 
desarmonia — analisa Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da FGV-SP. 

 
Especialistas apontam ainda que o fim do foro pode tornar ineficaz as nomeações 

políticas com o intuito de levar os processos para outras instâncias. No ano passado, o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi nomeado ministro da Casa Civil e, assim, a ação a 
que responde sairia da alçada do juiz Sergio Moro e iria ao STF. A nomeação foi cassada 
pela Justiça. 
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VIGILÂNCIA 
O PROJETO da lei do abuso de autoridade foi, enfim, aprovado no Senado sem os 

venenos que os senadores Renan Calheiros, autor, e Roberto Requião, relator, haviam 
inoculado no texto para barrar a LavaJato e qualquer operação anticorrupção que atinja 
poderosos. VITÓRIA DA pressão da sociedade. Mas ainda falta a tramitação do projeto na 
Câmara dos Deputados, onde também há investigados da Lava-Jato e, portanto, inimigos 

de juízes e procuradores. É PRECISO manter a vigilância. 
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Pressão na base aliada 
Governo deve adiar votação da Previdência. Para ministro, é preciso 
tempo para convencer 

-BRASÍLIA- Um dia depois da aprovação da reforma trabalhista, o Palácio do Planalto 

escalou uma tropa de choque, formada por líderes e vice-líderes dos partidos governistas 
na Câmara, para resgatar o apoio dos deputados da base aliada que votaram contra o 
projeto. A avaliação é que, estrategicamente, será melhor adiar a votação da proposta de 
mudanças na Previdência, porque, se a sessão fosse hoje, talvez não houvesse votos 
suficientes para aprová-la. Em entrevista ao GLOBO, o ministro da Secretaria de Governo, 

Antonio Imbassahy, admitiu que poderá levar tempo até que a maioria qualificada esteja 
assegurada, porque os congressistas e a população ainda estão com o texto antigo na 
cabeça: 

 

ANDRÉ COELHOExpectativa. Soldados da Força Nacional nos arredores do Congresso, 
que foi cercado por grades como parte da preparação para a greve geral prevista 
para hoje 
 

— A partir da aprovação da reforma na comissão especial que discute o tema, vai-se 

fazer um intenso trabalho de divulgação. Isso é uma tarefa de grande responsabilidade e 
que demanda tempo. A gente não sabe aferir se serão três semanas, se será um mês. 
Claro que quanto mais rápido votar, melhor para o país — ponderou Imbassahy. 

 
O alerta sobre a falta de votos suficientes foi transmitido ao Palácio do Planalto pelos 

ministros que reassumiram seus mandatos para votar a reforma trabalhista. Segundo um 
deles, o Planalto precisar reforçar a explicação da nova proposta aos parlamentares e, 

principalmente, o corpo a corpo e o discurso de que não aceitará infidelidades. 
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A missão dada pelo presidente Michel Temer é fazer com que os rebeldes votem a 
favor da reforma da Previdência. O placar de 296 votos favoráveis para a reforma 
trabalhista ficou pouco abaixo dos 308 necessários para a aprovação das mudanças no 
sistema de aposentadoria, uma proposta ainda mais polêmica. Ontem, a data da votação 
da matéria na comissão especial da Câmara foi adiada de terça-feira para a quarta-feira 
que vem, dia 3 de maio, o que levou parlamentares e fontes do próprio governo a 

projetarem que a proposta só será apreciada em plenário na última semana de maio, e 
não mais no dia 15. 

 
Segundo Imbassahy, o governo não quer estabelecer uma data exata para a 

aprovação da reforma. Primeiro, terá de trabalhar para esclarecer que a proposta mudou 
em vários aspectos, que os mais vulneráveis não serão afetados pelas mudanças e que um 
dos objetivos é combater os privilégios. O ministro afirmou que o resultado da votação da 

reforma trabalhista na Câmara dos Deputados ficou dentro do mapeamento de votos 
desenhado pelo Planalto. A expectativa, disse, era ultrapassar os 287 votos obtidos na 
aprovação da urgência da matéria na semana passada, beirando os 300. 

 
— Temos certeza de que, no momento em que o texto for do conhecimento de todos, 

o quórum constitucional será ultrapassado — destacou o ministro, que acompanhou a 
votação final da reforma ao lado de Temer. 

 
Durante a votação da reforma trabalhista, emissários diretos de Temer foram 

avisados de que há problemas na bancada do PSDB, que, em almoço esta semana, 
mostrou-se resistente a vários pontos. Os tucanos consideram que ainda há itens 
problemáticos, como a concessão de pensão por invalidez permanente. 

 

— São preocupações que esperam soluções — disse um deputado tucano ao 
interlocutor de Temer. 

O governo também percebeu que, nas bancadas, há deputados que votaram a favor 
da reforma trabalhista, mas que não concordam com a proposta da Previdência. No mapa 
de votações da reforma trabalhista, houve 64 traições dos partidos da base, incluindo o 
PMDB — sete parlamentares votaram contra. O PSDB foi o mais fiel. 

 

O grande desafio do governo, segundo avaliações de interlocutores do Palácio do 
Planalto, é garantir a manutenção dos 296 votos que teve na trabalhista e a presença de 
deputados que faltaram e poderiam ter ajudado, como alguns tucanos. Tudo isso em uma 
votação que ocorrerá em dois turnos, diferentemente da trabalhista. 

 
A ofensiva de Temer passará por redirecionar os cargos para partidos e deputados 

que prometerem entregar votos na Previdência. Um dos casos mais flagrantes de legenda 

que não entregou votos foi o PTN, que ocupa a diretoria da Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) e praticamente não aumentou a adesão da bancada à pauta das reformas. A 
bancada do Pros também irritou o Planalto, com apenas um voto pró-reforma trabalhista 
em uma bancada de cinco deputados. 

 
— Precisamos direcionar os cargos para pessoas que possam votar com o governo. 

Com o PTN, vamos ter que discutir a relação, eles ganharam a Funasa mas não 
entregaram votos. O Pros, mesma coisa. Por que tão pouco voto? — perguntou um 
interlocutor do presidente. NA OPOSIÇÃO, PUNIÇÃO A QUEM VOTOU A FAVOR Já em 
relação ao PSB, partido mais rachado da base e que deu mais votos contrários que 
favoráveis à aprovação da reforma trabalhista (16 a 14), o governo não espera conquistar 
mais votos. Acredita poder trazer mais um ou dois votos dos socialistas, mas admite que 
parte da bancada não mudará de posição. 

 
— É um esforço muito grande que será feito nas próximas semanas, mas tem 

margem para o governo aprovar a Previdência — avaliou um assessor do Planalto. 
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Para isso, tanto os ministros como os líderes do governo e dos partidos da base já 
começaram a atuar. Um deputado do PMDB confidenciou ao GLOBO que um colega que 
votou contra a reforma trabalhista levou um puxão de orelha e foi convencido a mudar o 
voto a favor da reforma da Previdência. Todos estão no radar, inclusive os que fazem 
parte do chamado baixo clero. Além disso, contou o parlamentar, o recado é que haverá 
algum tipo de retaliação por parte do Planalto — o que faz parte do jogo, ressaltou. 

 
— Aquele que tem certeza de que a reforma é boa para o país terá que convencer os 

demais deputados que estão contra — reforçou o vicelíder do PSDB na Câmara, Nilson 
Leitão (MT). 

 
Segundo o deputado, que esteve ontem com Temer, apesar da aprovação da reforma 

trabalhista, o presidente está muito preocupado com a Previdência. O mapa de votação 

das mudanças nas leis trabalhistas, destacou, começa agora a ser analisado, bem como as 
dificuldades em obter os 308 votos necessários para a mudança das aposentadorias: 

 
— Não há clima de tranquilidade. Será preciso fazer um trabalho árduo e duro. 
 
Para o líder da Maioria, deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES), é preciso “decantar” o 

resultado da votação da reforma trabalhista. Segundo ele, o governo também precisa 

melhorar a estratégia de comunicação da reforma para vencer a batalha. 
 
Na oposição, por outro lado, deputados que votaram a favor da reforma estão sendo 

punidos. Ontem, a Direção Nacional do PSB decidiu destituir de seus cargos regionais 
quatro deputados. Já o presidente do PDT, Carlos Lupi, divulgou nota anunciando a 

expulsão do deputado Carlos Eduardo Cadoca (PE), o único que votou a favor da reforma 

trabalhista. 
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Centrais ameaçam greve. 
Protesto ‘é contra 
crescimento’, diz ministro 
Segundo órgãos de inteligência, transporte deve ser o setor mais 
afetado 

Para ministro, manifestação ‘é contra crescimento do país’. Em Brasília, tapumes 

foram instalados contra protesto (foto) -SÃO PAULO E BRASÍLIA- As principais centrais 
sindicais ameaçam realizar greves hoje em pelo menos 60 cidades do país, em protesto 
contra as reformas trabalhista e da Previdência, que estão em tramitação no Congresso. O 
governo vem monitorando de perto as convocações para a greve e, até agora, a avaliação 
no Planalto é que os grupos tentarão paralisar os transportes nas grandes cidades, 
dificultando assim o deslocamento dos trabalhadores, para criar uma impressão de adesão 

maior ao movimento. 
 

AÍLTON DE FREITASPreparo. Tapumes são colocados em frente às vidraças do 

Ministério da Fazenda, em Brasília, para evitar depredação 
 
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse ontem que essas manifestações são 

“parte do jogo democrático”. Na sua opinião, porém, a greve vai contra o crescimento do 

país, já que as reformas, sobretudo a da Previdência, são necessárias para reequilibrar as 
contas públicas: 
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— Acho que é uma greve que vai contra os interesses de você voltar a crescer, o 
Brasil precisa dessa reforma (da Previdência) para equilibrar suas contas e voltar a 
crescer, mas greves fazem parte do jogo democrático, óbvio que dentro do respeito da 
ordem da lei. GUERRA DE LIMINARES Desde ontem, a Força Nacional está mobilizada em 
Brasília para proteger o prédio do Ministério da Justiça. A tropa poderá intervir no entorno 
de outros edifícios federais, caso haja solicitação de ministros, segundo a pasta. Uma foto 

da Força Nacional em Brasília viralizou nas redes sociais ontem. Nas imagens, entre os 
itens manuseados pelos agentes, estão embalagens de gás. Segundo o Ministério da 
Justiça, não é possível confirmar se a imagem é mesmo de ontem, mas a pasta explicou 
que esses são equipamentos de proteção individual usados pelos agentes. 

 
No Rio de Janeiro, segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 34 categorias 

vão aderir à paralisação. Em São Paulo, metroviários, ferroviários da CPTM e motoristas de 

ônibus vão cruzar os braços. A convocação de greve mobilizou uma batalha jurídica entre 
sindicatos patronais, órgãos do governo e centrais. 

 
Em São Paulo, o governo estadual obteve liminar do Tribunal Regional do Trabalho 

determinando aos metroviários e ferroviários a manutenção de um efetivo mínimo de 80% 
trabalhando nos horários de pico. Os sindicatos que descumprirem a decisão, de acordo 
com a liminar, deverão arcar com uma multa no valor de R$ 937 mil. Mas o sindicato da 

categoria já recorreu da decisão, alegando garantia ao direito de greve previsto na 
Constituição, e disse que a paralisação está mantida. 

 
A Advocacia Geral da União (AGU) obteve liminar que proíbe que a Rodovia Presidente 

Dutra seja fechada durante os atos. Segundo a AGU, cada pessoa que descumprir a 

determinação pagará multa de R$ 10 mil. Em São Paulo, motoboys ameçam fazer 

barricadas nas principais avenidas, disse Ricardo Patah, presidente da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT). As rodovias mais importantes do país devem ser fechadas pelos 
caminhoneiros, contou Paulinho da Força. 

 
O Sindicato dos Bancários do Rio obteve liminar contra a decisão da diretoria da Caixa 

de descontar o dia não trabalhado na greve de hoje. AEROVIÁRIOS VÃO PARAR Em nota, o 
procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, diz que a greve é legítima e “um direito 

fundamental assegurado pela Constituição Federal”. 
 

 
 

Aeroviários — que trabalham em solo nos aeroportos — também farão greve. O 
Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, em São Paulo, solicitou auxílio do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto (MTST), que poderá fazer bloqueios nos acessos as aeroportos do 
país, os de Congonhas e Guarulhos. Já os aeronautas, que são os pilotos e comissários, 
optaram por não aderir à paralisação. Para contornar possíveis problemas com os voos 
rapidamente, a Aeronáutica acionou seu gabinete de crise. As maiores preocupações são 

com os aeroportos de São Paulo, Rio e Brasília. 
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