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Alerj volta ao trabalho sem crise e com
projetos polêmicos
Texto proíbe venda de aparelhos de escuta, e título vai condecorar Doria

O ano legislativo recomeça amanhã na Alerj sem projetos relacionados à crise na pauta e sem Jorge
Picciani (PMDB) na presidência, que se recupera de uma cirurgia, mas com muitas polêmicas. Amanhã,
reaparece para votação em plenário um texto de 2008 de Picciani, que foi reformulado. Ele trata da proibição
da compra de aparelhos de escutas telefônicas por quaisquer órgãos do estado, ressalvando as polícias Civil e
Militar. Ministério Público e a Secretaria de Segurança, acima das polícias, portanto, estariam excluídos dessa
permissão. Se aprovada a lei, quem já tem o aparelho deve entregá-lo à Polícia Civil. TEXTO
INCONSTITUCIONAL Essa proposta já havia virado lei em 2009, mas a Justiça impediu que o texto vigorasse
porque, provocada por uma Ação de Inconstitucionalidade impetrada pelo Ministério Público à época, foi
considerado ilegal. Agora, será votada em segunda discussão (em definitivo) depois de um recesso que
começou poucos dias antes da operação da Polícia Federal que prendeu dirigentes de empresas de ônibus e
indicava que autoridades recebiam propina dos empresários do setor.

Em 2009, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça considerou, por unanimidade, o texto similar
inconstitucional por “vício de iniciativa”. Ou seja, para os desembargadores, uma proposta que regule compras
do Executivo deveria partir do próprio governo do estado.

Na assembleia, o texto divide opiniões. Foi aprovado em primeira discussão, em junho. A bancada do PSOL,
por exemplo, se absteve. Para o deputador Eliomar Coelho (PSOL), o texto vem em um momento em que
alguns colegas estão “preocupados” com investigações:

— Há o comprometimento de muita gente nesse esquema (da máfia dos transportes) — avalia.
Já o presidente em exercício da Casa, André Ceciliano (PT), minimiza a controvérsia e disse apenas que pôs

na pauta um projeto “que estava pronto para a segunda discussão". A justificativa de Picciani diz que o projeto
pretende cortar “gastos desnecessários” do estado e garantir o direito à intimidade.

— O presidente (Picciani) nem sabe que eu coloquei em pauta — afirmou Ceciliano.
Para o professor de Direito Administrativo da PUC-Rio Manoel Peixinho, o entendimento dos

desembargadores foi certo e, da forma como está redigido, o texto atual ainda é inconstitucional. Já Breno
Melaragno, da Comissão de Segurança Pública da OAB-RJ, diz que a Justiça costuma aceitar que o MP, que não
aparece entre as exceções do projeto de lei, realize escutas. O texto, se aprovado, também poderia
comprometer o trabalho do setor de inteligência da Secretaria de Segurança (que não faz parte das polícias
Civil e Militar). Por outro lado, Melaragno acha “saudável proibir (escutas) em órgãos que não tenham relação
com o trabalho investigativo”. Ressalta que escutas só podem ser feitas com autorização judicial.

Os deputados voltam ao trabalho já com algumas homenagens na ordem do dia. Uma delas, a ser votada
amanhã, concede o título de benemérito do Estado do Rio ao prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB). A ideia
foi do deputado estadual Jorge Felippe Neto (DEM), que justifica a honraria “pela capacidade que o prefeito
demonstrou de trazer a política a uma baila de eficiência, uma esperança”.
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