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OBrasil corre o risco de realizar uma Copa do
Mundo de futebol, dentro de cerca de quatro
meses, sem ter uma legislação que tipifique o
crime de terrorismo, embora nossa Constituição
se refira a esse crime em várias situações e
diversos tratados internacionais obriguem o
país a se posicionar sobre o tema.Mas, como
vários assuntos, este também não foi
regulamentado, e, portanto, não existe lei para
combatê-lo, a não ser a Lei de Segurança
Nacional do tempo da ditadura, que não se
quer utilizar em tempos de democracia.

Terrorismo em debate

A questão chegou ontem ao plenário do Se-
nado, oriunda justamente de um grupo de
trabalho para tratar de assuntos que, embo-

ra incluídos naConstituição de 1988, aindanão saí-
ram do papel por falta de regulamentação. A pri-
meira coisa que se tentou fazer foi dissociar a dis-
cussão do combate ao terrorismo do trágico assas-
sinato do cinegrafista da TV Bandeirantes no Rio,
embora o texto original tenha sido impulsionado
pelos acontecimentos de junho do ano passado.
Mas o que emperrou mesmo a discussão foi a

preocupação do Palácio do Planalto em não crimi-
nalizar as ações dos chamados “movimentos soci-
ais”. O projeto de lei em discussão, cujo relator foi o
senador Romero Jucá, define terrorismo da seguin-
te maneira: “Provocar ou difundir terror ou pânico
generalizado mediante ofensa ou tentativa de
ofensa à vida, à integridade física ou à saúde ou à
privação da liberdade de pessoa”.
O projeto inclui previsão de pena maior quando

há emprego de “explosivo, fogo, armaquímica, bio-
lógica ou radioativa, ou outromeio capaz de causar
danos ou promover destruição emmassa”. Esse tex-
to enquadra perfeitamente a ação de vandalismo
de black blocs nasmanifestações de protesto desde
junho, e em especial o assassinato do cinegrafista
da TV Bandeirantes Santiago Andrade.
Mas surgiu um movimento, insuflado pelo gabi-

nete do ministro Gilberto Carvalho e liderado pelo
PT, para incluir no texto da lei uma ressalva que já
existe no projeto do novo Código Penal, que está
sendo debatido há um ano, mas que não entrará
em vigor tão cedo.
Orelatordacomissãoespecial doCódigoPenal foi o

senador Pedro Taques (PDT-MT), que inseriu em seu
texto final um capítulo que trata dos “crimes contra a
paz pública” e estabelece penas que podem chegar a
20 anos para os casos mais graves de terrorismo. No
projeto relatado por Ju-
cá, as penas são mais
pesadas, variam de 15 a
30 anos de reclusão.
Mas o projeto do Có-

digo Penal temum item
denominado “Exclusão
de crime”, assim redigi-
do: “(...) Não constitui
crime de terrorismo a
conduta individual ou
coletiva de pessoasmo-
vidas por propósitos so-
ciais ou reivindicatóri-
os, desde que os objeti-
vos emeios sejam com-
patíveis e adequados à
sua finalidade”.
Alega o senador Pedro

Taques que atos como o
quematouocinegrafista
no Rio de Janeiro não
são o objetivo da mani-
festação, e que quem
desvirtuou seu sentido
deve ser enquadrado no
Código Penal de acordo
com as circunstâncias
de cada caso.
O senador tucano Aloysio Nunes Ferreira, mesmo

que concordequeno casodo cinegrafista daBandei-
rantes não foi caracterizada umaação terrorista,mas
um homicídio, rejeita a ressalva do novo Código Pe-
nal, dizendo que não existe “terrorismo do bem”.
Há, no entanto, um temor dos políticos num ano

eleitoral de serem acusados pelos “movimentos soci-
ais” de perseguição política. Atémesmo o senador Re-
nan Calheiros, que nas manifestações de junho levou
adiante adiscussão sobre oprojeto de lei sobre o terro-
rismo, ontem fazia questão de separar os dois temas.
Já o petista Jorge Viana considerava que a lei anti-

terrorismo seria um “sinal concreto” à sociedade
de que crimes como o que resultou na morte de
Santiago Andrade vão ser punidos “commais de 30
anos de cadeia”. Ele estava trabalhando para com-
patibilizar os dois textos, a fim de que o consenso
no Senado permita a aprovação do projeto.
No entanto, é quase impossível que se chegue a

um acordo que inclua a blindagem dos chamados
“movimentos sociais”. O governo terá que mobili-
zar sua base para aprovar a legislação a seu modo
se quiser ter uma lei antiterrorismo antes da Copa
do Mundo. Mas de que servirá essa lei se os black
blocs e que tais estiverem protegidos? l

1
O Brasil corre o risco de
realizar uma Copa doMundo,
dentro de 4meses, sem ter
legislação que tipifique o
crime de terrorismo.

2
Ummovimento, insuflado
pelo gabinete de Gilberto
Carvalho e liderado pelo PT,
quer incluir na lei ressalva
blindando os chamados
“movimentos sociais”.

3
O governo terá demobilizar
sua base para aprovar a
legislação a seumodo se
quiser uma lei antiterrorismo
antes da Copa. Mas de que ela
servirá se black blocs e que
tais estiveremprotegidos?

U
Ospontos-chave

acesse

120
SHOPPINGBOULEVARDSÃOGONÇALO
Av.PresidenteKennedy,425
SÃOGONÇALOSHOPPINGAv.SãoGonçalo,100

-BRASÍLIA-Deolhonapressãoexter-
na, o PT e o governo reforçaram
ontem as articulações políticas
para tentar impedir que o polê-
mico deputado Jair Bolsonaro
(PP-RJ) seja onovopresidente da
Comissão de Direitos Humanos
(CDH) da Câmara. Um pequeno
grupo de jovens fez barulho on-
temnaCâmara emprotesto con-
tra Bolsonaro. O PT não tem in-
tençãodeassumirocomandoda
comissão, mas, depois da trau-
mática presidência do deputado
Pastor Marco Feliciano (PSC-SP)
noanopassado,ospetistasnego-
ciam com os demais partidos a
distribuição dos cargos. Asmaio-
res bancadas têm o direito de es-
colher primeiro as comissões
que querem presidir. Diante de
tanta polêmica, a definição foi
adiada para semana que vem.
— Se depender de nós, nun-

camais a Comissão deDireitos
Humanos vai passar pelo
constrangimento que passou
ano passado— disse o líder do
PT, deputado Vicentinho (SP),
após reunião de sua bancada.
Aministra EleonoraMenicucci

(Mulheres)pressionaoPTaprio-
rizar a Comissão de Direitos Hu-
manos, mas os petistas tentam
empurrá-la para aliados como o
PDT e o PCdoB. A prioridade da
maioria da bancada do PT é a
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, amais importantedaCâma-
raeporondeosprojetos têmque
passar obrigatoriamente.
O PT tem direito a presidir três

comissões. Além da pressão de
Eleonora Menicucci, o ministro
Arthur Chioro (Saúde) faz lobby
para que a bancada comande a
Comissão de Seguridade Social e
Família. O PP usa a Comissão de
Direitos Humanos e a indicação
de Bolsonaro como forma de
pressão para conseguir a que re-
almente é de seu interesse, a de

Minas e Energia.
Nomeio da tarde, cinco jovens

da União da Juventude Socialista
(UJS) protestaramcontra apossi-
bilidade de Bolsonaro assumir a
CDH. Com cartazes, palavras de
ordem e beijos na boca, as estu-
dantes repetiamquenãoquerem
“umfilhotedaditadura, homofó-
bico, racista e fascista”.
— A juventude que foi às ruas

não quer a retirada de direitos

humanos, quer que eles se am-
pliem. Não somos hetero nem
lésbicas, somos livres. Queremos
chamarospartidosà responsabi-
lidade para que a comissão não
caia emmãos erradas. Bolsonaro
é inimigo dosDireitosHumanos.
Essa Casa errou no ano passado
e quem pagou foram os movi-
mentos LGBT, os negros— disse
Maria das Neves, da UJS.
Percebendo a movimentação,

Bolsonaro foi até o Salão Verde e
começou a falar comos jornalis-
tas. Reafirmouque trabalhapara
ser o escolhido e polemizou:
— Quando defendo pena de

morte é paraminoria que ater-
roriza amaioria. Minha comis-
são não terá espaço para de-
fender esse tipo de pessoa! Di-
reitos Humanos não é para va-
gabundo. Elas podem se beijar
à vontade. Minha briga não é
contra o homossexual, mas
contramaterial escolar que es-
timula homossexualismo. Por
que tenho que respeitar ho-
mossexuais? Eles é quem têm
que nos respeitar!
Para ele, presos não têm que

ter tratamento humanitário.
— Quem estupra, mata, tem

que ir para lá (prisão) sofrer. Pe-
drinhas é a única coisa boa do
Maranhão. É só não matar, estu-
prar, que não vai—disse. l

Governo articula para impedir que
Bolsonaro assuma Direitos Humanos
Na Câmara, beijaço contra candidatura à presidência da Comissão
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Protesto. Militantes da UJS se beijam na Câmara : “Bolsonaro é inimigo dos Direitos Humanos”, diz uma delas

Bate-boca. Bolsonoro e as jovens da UJS discutem no Salão Verde

NAWEB
GALERIA DE FOTOS
http://glo.bo/1ctWRw0
Mais imagens do

protesto contra Bolsonaro

Obras de arte e documentação do período da
ditadura militar, em exposição no Centro Cultural
Banco do Brasil, relembram o trabalho da imprensa
durante o regime militar. Ao lado da máquina de
escrever em que Vladimir Herzog escrevia, as duas
certidões de óbito do jornalista também serão
expostas. A primeira, feita pelos militares na época
da ditadura, indica que o jornalista cometeu suicídio.
A segunda, de 2013, esclarece que o Herzog foi
vítima da violência da repressão. As peças fazem
parte da exposição “Resistir é preciso...”. — A
exposição surge em um momento de manifestações
em que é necessário que as novas gerações possam
conhecer esse passado — afirma Clarice Herzog,
presidente do instituto que leva o nome do seu
marido, Vladimir Herzog e elaborou a exposição.
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