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AVISOS, ATAS
E EDITAIS

Presidente do STF negou
pedido da defesa de Aécio
INQUÉRITOS

AGÊNCIA GLOBO

A ministra Cármen Lú-
cia, presidente do STF,
negou um pedido feito
pela defesa do senador
Aécio Neves (PSDB-MG),
que solicitava a redistribui-
ção de um dos inquéritos
a que o tucano responde
na Corte para o ministro
GilmarMendes.
O advogado do senador,

Alberto Toron, alegara que
havia conexão entre essa
investigação, que trata so-
bre supostas irregularida-
des em obras das usinas hi-
drelétricas do Rio Madei-
ra, em Rondônia, e outro
inquérito relatado por Gil-
mar, este sobreFurnas.
Cármen, no entanto, con-

siderou que os fatos são
“desconexos”. Mas, apesar
de rejeitar o pedido, a mi-
nistra concordou em re-
distribuir a investigação,
por não ver relação com
a Petrobras, foco inicial
daOperaçãoLava-Jato.

A mesma decisão foi
tomada em outros cinco
inquéritos que também in-
vestigam as hidrelétricas
de Santo Antônio e Jirau.
A redistribuição será feita
por dependência, ou seja,
um mesmo sorteio defini-
rá o novo relator das seis
investigações, todas basea-
dasnadelaçãopremiadade
executivosdaOdebrecht.
Cármen Lúcia concor-

dou com posicionamento
do ministro Edson Fachin,
relator da Lava-Jato no
STF, que havia defendido
a redistribuição por depen-
dênciados seis inquéritos.

CASO DE TEMER
Fachin negou pedido fei-

to pela Polícia Federal para
incluir o presidente Mi-
chel Temer no inquérito
que investiga se represen-
tantes do PMDB da Câ-
mara dos Deputados in-
tegravam uma organiza-
ção criminosa. O pedido
tinha recebido o endos-
so do procurador-geral da
República,RodrigoJanot.

Partidos criam frente contra
o novo modelo para eleição
Comissão especial daCâmaraque analisa reformapolítica aprovoumodelo
pormargemapertada, 17 a 15.NoDistritão, são eleitos osmais votados.

PC do B, PSOL, PR, PRB,
PHS,PSD,PSBePDT.
Patrocinado pelo então

presidentedaCâmaraEdu-
ardo Cunha, hoje preso,
o “distritão” foi rejeita-
do pela Câmara, em 2015.
Agora, ganhou apoio em
outras legendas governis-
tas edospresidentesdaCâ-
mara, Rodrigo Maia, e do
Senado,EunícioOliveira.
O senador afirmou, po-

rém,queaCasa sóvai apro-
var o modelo se for uma
transição para o voto dis-
trital misto - em que meta-
de dos deputados são elei-
tos por distritos e a outra
por lista de candidatos ela-
boradapelospartidos.
Atualmente, deputados e

vereadores são eleitos pelo
modelo proporcional, com

ODISTRITÃO

FOLHAPRESS

C lassificado por crí-
ticos como uma
manobra para as-
segurar a reeleição

dos atuais deputados fede-
rais, o “distritão” enfrenta-
rá forte resistência na vota-
ção em plenário na Câma-
ra, onde precisará do apoio
de pelo menos 308 dos 513
parlamentares.
O modelo, usado para

candidaturas a deputado
e vereador, substituiria o
atual em 2018 e é apoia-
dopela cúpula doCongres-
so e pelos principais par-
tidos aliados a Michel Te-
mer. Mas as bases dos par-
tidos resistemàproposta.
Comissão especial da Câ-

mara que analisa a refor-
mapolítica aprovou mode-
lo na noite de quarta por
margemapertada, 17 a 15.
“No plenário é outro ce-

nário, ninguém sabe o que
vai acontecer”, resume a
deputada Laura Carneiro
(PMDB-RJ), que conduziu
o seu partido nos debates
da comissão. “Eles vão ter
muita dificuldade com o
‘distritão’, para recompor a
base. Eu espero que tenha
subido no telhado e não
passe”, disse o oposicionis-
ta IvanValente (PSOL-SP).
Umafrente suprapartidá-

ria contra o “distritão” foi
criada com membros da
oposição e governo - PT,

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apoia a polêmica medida
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Tribunais:
mandato de
ministros cai
para 10 anos

AGÊNCIA GLOBO

A comissão especial
da Câmara que discute
a reforma política deci-
diu fixar em dez anos os
mandatos de ministros
do STF, TCU e demais
cortes superiores.Apro-
posta constava do rela-
tório do deputado Vi-
cente Cândido (PT-SP)
e foi aprovada de for-
ma simbólica. De todos
os partidos da Câmara,
apenas o PSB encami-
nhou voto contrário. O
PSDB, que apresentou
o destaque para tentar
retirar a regra do tex-
to, acabou liberando sua
bancadadedeputados.
O texto aprovado

prevê mandatos de dez
anos também para de-
sembargadores de tri-
bunais de Justiça e tri-
bunais regionais fede-
rais. Atualmente, mi-
nistros e desembarga-
dores têm cargo vita-
lício e se aposentam
de forma compulsória,
aos 75 anos.

TEM RESISTÊNCIA

O modelo,usado para
candidaturas a deputado e
vereador,substituiria o atual
em 2018 e é apoiado pela
cúpula do Congresso e pelos
principais partidos aliados a
Michel Temer.Mas as bases dos
partidos resistem à proposta.

PARA ENTENDER

base no cálculo que usa
toda a votação dada a can-
didatos de um partido (in-
cluindo votos na legenda)
ou coligação. No “distri-
tão”, são eleitos os mais
votados. Votos dados aos
não eleitos ou aqueles da-
dos em excesso aos eleitos
sãodesconsiderados.


