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Avanço das Estruturas Legislativas relacionadas às mulheres
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Ação civil pública 
será estendida a 
grupos étnicos

Segue para sanção 
projeto que amplia uso do 
instrumento jurídico para 
proteção da honra de 
segmentos minoritários

O Senado aprovou 
ontem substitutivo 
a projeto do ex-

senador Abdias Nascimento 
(1914–2011) que permite 
ao Ministério Público e a 
outras entidades defender a 
dignidade de grupos raciais 
ou religiosos. Atualmente 
a ação civil pública é usada 
em casos como dano 
ao meio ambiente e ao 
consumidor.  10

Ao lado de Renan Ca-
lheiros, o presidente do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), ministro Marco 
Aurélio, apresentou peças 

publicitárias que vão ao 
ar até 30 de junho em 
rede nacional de rádio e 
TV para incentivar a can-
didatura feminina.  9

Petrobras e 
Caixa serão 
auditadas 
pelo TCU

Vai à Câmara projeto 
que aumenta 
controle sobre 
gestão do FGTS  6

Sessão e audiência 
celebram o Dia 
Internacional da 
Síndrome de Down  2 

Senadores divergem 
sobre parecer do TCU  
em relação à dívida 
dos estados  5 

Municípios têm 
dificuldade para 
construir aterros 
sanitários  11 

Avança texto que 
impede prisão de 
avós devedores de 
pensão alimentícia  8

Congresso abre 
hoje exposição 
sobre ditaduras na 
América Latina  12

Começa hoje a campanha 
Mais Mulher na Política

Requerimentos de sena-
dores do PSDB preveem a 
fiscalização de gastos com 
a construção de petroleiro 
e na carteira do Fundo de 
Investimentos do FGTS. 
Compra de refinaria nos 
Estados Unidos pela Petro-
bras em 2006 gerou debate 
em Plenário.  3

Eduardo Braga diz que o Planalto 
apoia a apuração das denúncias 

Aécio Neves cobra explicações do 
governo sobre compra de refinaria

O projeto original foi 
apresentado em 1997 por Abdias 
Nascimento, que se tornou 
conhecido pela luta em prol da 
população afrodescendente

Vanessa discursa na sessão: símbolo 
da integração entre os gêneros foi 
desenhado no carpete do Plenário
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Aprovado uso de ação civil 
para proteger grupos étnicos
Segue para sanção projeto que permite o instrumento jurídico para proteger a honra e a dignidade 
de segmentos minoritários da sociedade. O texto é um substitutivo à proposta de Abdias Nascimento

O SENADO APROVOU ontem 
substitutivo da Câmara a pro-
jeto que amplia a proteção da 
dignidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos (PlS 
114/1997). O texto estende a 
ação civil pública à proteção 
da honra e da dignidade desses 
segmentos. Agora o projeto 
segue para sanção.

O projeto foi apresentado em 
1997 por Abdias Nascimento, 
morto em 2011, conhecido por 
sua luta em prol da igualdade 
para as populações afrodes-
cendentes. Na Câmara, onde 
tramitou entre 1998 e 2009, 
o texto sofreu alterações. O 
relator, então deputado Ma-
noel Ferreira, constatou que o 
projeto repetia dispositivos da 
lei da Ação Civil Pública (lei 
7.347/1985). Assim, optou por 
simplesmente incluir a prote-
ção aos grupos raciais, étnicos 
ou religiosos na lei existente.

Nas ações civis públicas, o 
Ministério Público e outras 
entidades buscam defender 
interesses difusos, coletivos 

e individuais homogêneos, 
como os dos consumidores. 
Atualmente, são previstas no 
caso de dano ao meio am-
biente; ao consumidor; a bens 
e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico 
e paisagístico; à ordem ur-
banística; e a qualquer outro 
interesse difuso ou coletivo, 
além de danos por infração 
da ordem econômica.

Para o relator do substitutivo 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), José Pimentel 

(PT-CE), a medida será útil 
para evitar a perseguição a 
grupos sociais minoritários.

Na mesma sessão, o pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros, informou que Paulo 
Paim (PT-RS) e lídice da Mata 
(PSB-BA) foram eleitos, res-
pectivamente, presidente e 
vice-presidente do Conselho 
da Comenda Senador Abdias 
Nascimento. O prêmio ho-
menageia os que contribuem 
para a proteção e promoção da 
cultura afro-brasileira.

Comissão adia votação sobre 
mandatos de oito anos no STF

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) adiou por tem-
po indeterminado a decisão 
sobre o fim da vitaliciedade 
no cargo de ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF). 
O pedido de adiamento, feito 
por Pedro Simon (PMDB-
RS), teve apoio de Roberto 
Requião (PMDB-PR), autor 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 58/2012, 
que cria mandato de oito anos.

— Não estamos em condi-
ção de votar agora — argu-
mentou Simon, com apoio 
de Eduardo Suplicy (PT-SP).

O risco de rejeição foi refor-
çado pelo parecer contrário do 
relator, Romero Jucá (PMDB-
RR). Para ele, a fixação de 
mandato poderia compro-
meter a independência do 
STF, pois o governo poderia 
negociar a oferta de cargos 
ou vantagens. E Jucá consi-
dera incongruente retirar dos 
membros do STF uma prerro-
gativa dos demais juízes.

Pedro Taques (PDT-MT) 
achou desaconselhável a fixa-
ção de mandato porque o STF 
não se atém ao julgamento 
de questões constitucionais.

A cautela foi seguida por 
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-
SP) e Eduardo Braga (PMDB-
AM). Aloysio disse temer a 
repercussão no sistema jurídi-
co. Braga admitiu a tendência 
de manter as regras mesmo 
que instâncias do Judiciário 
questionem a permanência 
dos ministros até os 70 anos. 

Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
apoiou a fixação de mandato.

— O exercício continuado 
no cargo pode colocar uma 
ideia de domínio e isso não 
é bom para a democracia.

Requião disse ter procu-
rado montar um esquema 
de rotatividade dos minis-
tros para evitar excesso de 
nomeações por um mesmo 
presidente da República, mas 
Gleisi expressou dúvidas se 
o mandato for de oito anos.

Senado avaliará resultados da Lei de Cotas
A Comissão de Direitos Hu-

manos (CDH) elegeu ontem 
a aplicação da lei que institui 
cotas sociais e raciais nas 
universidades federais como 
uma das políticas públicas que 
serão avaliadas pelo colegiado 
ao longo do ano. Outro tema 
que vai merecer atenção es-
pecial da CDH é o Programa 
Juventude Viva. 

A lei 12.711/2012 obriga 

universidades federais e ins-
tituições federais de ensino 
técnico de nível médio a re-
servarem 50% das vagas para 
candidatos cotistas. A norma 
tem que ser aplicada na íntegra 
até 30 de agosto de 2016.

Já o Programa Juventude Viva 
é uma iniciativa do governo 
federal, em parceria com os go-
vernos estaduais e municipais, 
para reduzir a vulnerabilidade 

de jovens, em especial os ne-
gros, aos homicídios.

— É importante que possa-
mos conhecer os resultados 
obtidos para saber se realmen-
te avançamos com as cotas 
raciais e sociais e fazer um 
balanço dessa implementação. 
Já temos informações que 
dão um retrato positivo, mas 
precisamos acompanhar essa 
política. Também queremos 
avaliar o Juventude Viva, que 
tem uma interface com a lei 
de Cotas — disse a presidente 
da CDH, Ana Rita (PT-ES).

A avaliação de políticas 
públicas pelo Senado é uma 
nova prerrogativa da Casa. 
Para fazer a avaliação, que se 
estenderá aos impactos das 
políticas e às atividades-meio 
de suporte para a execução de-
las, poderão ser solicitadas in-
formações a órgãos de outros 
Poderes e da sociedade civil. 

Suplicy anuncia ato de juízes  
por eleições diretas em tribunais

Acompanhado do presi-
dente em exercício da Asso-
ciação dos Magistrados Brasi-
leiros, Sérgio luiz Junkes, e da 
vice-presidente de Interiori-
zação, Nartir Weber, Eduardo 
Suplicy (PT-SP) divulgou ato 
programado para o dia 31 em 
que juízes devem protocolar 
nos tribunais requerimentos 
de mudança nos regimentos 
internos para ampliar a parti-
cipação nas eleições internas. 
Hoje, só os desembargadores 
definem os presidentes e vi-
ce-presidentes dos tribunais.

— A realização desse ato 
político foi escolhida para 
demonstrar que, após 50 anos 

do golpe de 31 de março de 
1964, juízes buscam a plena 
democracia no âmbito do 
Judiciário, postulando o 
mais elementar dos direitos, 
o direito ao voto na escolha 
dos dirigentes do Poder que 
integram — disse Suplicy.

As eleições diretas nos 
tribunais são previstas em 
propostas de emenda à 
Constituição apresentadas 
por Suplicy e por Vital do 
Rêgo (PMDB-PB). As duas 
(PEC 8/2012 e PEC 15/2012) 
tramitam juntas e aguardam 
relatório de Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES) na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 

Abdias, autor do texto original, notabilizou-se pela luta em prol da igualdade

Simon pediu o adiamento após relatório contrário apresentado por Jucá

Lei prevê cotas no ensino técnico e em universidades federais, como a UnB
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