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Assunto: Autuação de manifestações recebidas na Ouvidoria do Senado Federal referentes ao
Projeto de Lei do Senado n° 280, de 2016, que define os crimes de abuso de autoridade e dá
outras providências

Senhor Secretário-Geral,

Dirijo-me a Vossa Senhoria para, em cumprimento às atribuições regimentais desta
Ouvidoria, encaminhar o relatório, em anexo, com as manifestações relacionadas ao Projeto de
Lei do Senado n° 280, de 2016, que define os crimes de abuso de autoridade e dá outras
providências, a fim de serem autuadas ao processado da matéria e levadas ao conhecimento dos
parlamentares.
Certa da atenciosa acolhida, manifesto-lhe meus cordiais cumprimentos.

Cordial mente,

~""-· ·

-

~

~Lúcia Vânia

Ouvidora-Geral do Senado

A Sua Senhoria o Senhor
LUI Z FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal

Senado Federal - Praça dos Três Poderes - CEP 70165-900- Brasília DF
Telefone: +5 5 (61) 3303- 12 11 - ouvidoria@senado.leg.br

Manifestações recebidas na Ouvido ria do Senado a respeito do PLS 280 de 2016
SENADO FEDERAL
Ouvidoria
Nº PROCESSO

DATA

NOME

417201623873

01/07/2016 09:34

RITA DE CACIA SCHON PALMEIRO

EMENTA
"Votar lei sobre abuso de poder??? Abuso de poder é usar o poder para
cometer atos ilícitos na certeza da impunidade, na segurança do foro
privilegiado srºs senadores. Abuso de poder é usar o poder para praticar
corrupção. Estamos atentos." (sic)
"estou estarrecida e desiludida com o projeto do Senador Renan Calheiros de
dificultar informações importantes sobre indiciados na operação Lava-Jato.

417201623944

01/07/2016 13:56

ROSALI ASTA SILVA

Isso cairá de volta sobre a cabeça de todos os Senadores que aprovarem o
projeto, no futuro. Pensem bem. O povo espera SOLUÇÔES para o Brasil.
Infelizmente o que se vê é outra coisa, mas, ainda há tempo. Nos meus 72
anos de idade, ainda me resta um fio de esperança.
Cordialmente, mas muito triste, Rosa li Asta Silva"(sic)
"Prezados Senadores e Senadoras com todo respeito de um cidadão que
cumpre com os seus deveres e paga com fidelidade seus impostos acredito
que há projetos bem mais importantes no momento para nosso pais do que
este (Lei contra abuso de autoridade) confio no bom senso dos

417201623976

01/07/2016 19:09

ALEXANDRE COSTA DE LIMA

excelentíssimos.
Obrigado
Alexandre Costa de Lima" (sic)
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EMENTA
"Peço ao Senador Renan Calheiros, que continue e ponha sim em votação a
lei do abuso de autoridade, respondo varies processos de uma juiza desta
Comarca pq a denunciei ao CNJ, direito este meu garantido como cidadão,
porem por eu ser pobre junta todo tipo de autoridade, delegado, promotor,
juizes dizendo ser ofendidos, processos semelhantes os de coritiba de juizes
contra Jornalistas, Ele abusam sim do cidadão e isso precisa ser mudado de

417201624060

03/07/2016 21:14

GENALDO LIRA

imediato. Ou poe nos para decidir nos votos , se realmente preci sa de lei por
abuso de autoridade , que nos o povo, ira da a resposta nas urnas, sim, nos
temos direito a se defender com dignidade, e juizes, promotores n pode
abusar desse nosso direito ,n pode violar esse direito constitucional do
brasileiro que tão pouco tem. PEÇO A GENTILEZA DE NOS ATENDER
COLOCANDO PARA VOTAÇÃO E APROVAÇÃO A LEI DO ABUSO DE
AUTORIDADE." (sic)
"Gostaria de dizer que sou contra o PLS 280/2016, que trata da limitação do
Poder Judiciário e do poder policial, pois isso é uma conquista da sociedade.

417201624090

04/07/2016 09:32

SULINEIDE RODRIGUES DE CARVALHO
LIMA

Em minha opinião, o Senador Romero Jucá e os senadores que estão sendo
investigados não deveriam ficar com esse projeto em mãos . Peço que esse
projeto seja extinto."

"Os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e Aécio Neves querem aprovar
uma lei de 2005 que destruirá a operação Lava Jato. Essa lei brasileira proíbe
417201624102

04/07/2016 10:36

SILSO NASCIMENTO DE SOUZA

que esses sejam algemados, enquanto nos EUA, os políticos são algemados.
Por fim, a população não aceita um projeto que interrompa a lava-jato. Existe
um projeto na Câmara dos Deputados, que deve ter continuidade com
urgência, sendo as dez medidas contra a corrupção."
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"Senhores senadores, embora a população brasileira esteja, ainda, em um
estágio de ignorância, a parte pensante está atenta aos vossos atos. Portanto,
atenham-se ao que vão votar a respeito das medidas que o Senador Renan
Calheiros está propondo para engessar a Polícia Federal, o Ministério Público

417201624118

04/07/2016 11:48

TÂNIA ELISABETE ROSATI GAGLIADO

e as entidades que promovem uma limpeza ética no Brasil. Em 2018 e, agora,
em outubro de 2016, teremos eleições e a parte minoritária pensante vai
acabar decidindo esse pleito. Mais uma vez, os advirto para que estejam
atentos a vossa postura parlamentar."

"Sou contra o desengavetamento e a eventual aprovação do projeto de lei
417201624284

05/07/2016 11:52

que define crimes de abuso de autoridade. Acredito que essa matéria vai

JOSÉ PONTES JÚNIOR

atrapalhar as investigações da Operação Lava-Jato."

"Sr. senador Capiberibe, sou eleitor de sua família há muitos anos e poucas
vezes fui desapontado por suas opiniões durante seus mandatos, mais hoje
417201624299

05/07/2016 13:22

venho pedir que não apoie esse projeto do senador Renan Calheiros, pois o

EDSON RODRIGUES DA SILVA

mesmo vai de encontro o anseio de nossa sociedade, espero contar com seu
bom senso e sua honestidade que tanto orgulham os amapaenses."(sic)
417201624375

05/07/2016 19:18

"onde consigo o texto sobre "abuso de autoridade" que o Renan colocou
para votar com urgencia?" (sic)

LUIZ PRADO DOS SANTOS

"Acredito que se os parlamentares apoiarem o anteprojeto que trata sobre a
questão de abuso de autoridade, quem cometerá um abuso de poder será o

417201624433

06/07/2016 10:04

SÉRGIO DOS SANTOS SILVA

417201624584

06/07/2016 18:34

WALMENSY NILBER PALHETA DA SILVA

senador. Em minha opinião, essa proposta enfraquecerá a operação Lava Jato."

"Não queremos que seja votado o projeto do "abuso de autoridade" proposto
por Renan Calheiros."(sic)
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"Senhores senadores, como eleitora e cidadã, estou completamente perplexa
ante a atitude do senhor presidente do senado, RENAN CALHEIROS, com a
urgência dada a votação para lei que irá sim amordaçar a justiça. Fica dessa
forma difícil acreditar na boa intenção desse parlamento caso deixe isso
passar. É notório o objetivo de urgência no momento para essa votação.
Apelo ao bom senso dos senhores em fazendo-se de fato, representantes do

417201624609

06/07/2016 23:09

MARIA HELENA DA SILVEIRA BIGNOTO

interesse e bem estar do povo, pois estamos cansados de manobras, de
mentiras,de não nos sentirmos representados nunca ... ONDE OS VERDADEIROS
BRASILEIROS QUE NOS ORGULHARAM NO PASSADO? Por favor, pensem
senhores,a vida aqui é relativamente breve ante a eternidade, e lá, quem
responderá será a consciência começando hoje, quando vir-de filhos desta
PÁTRIA tão amada por nós, morrendo a minguá como já estão .Antecipo minha
gratidão à resposta .maria h s bignoto." (sic)

417201624695

07/07/2016 11:13

ENEIDA MARIA CATUNDA

"Peço que a proposta da lei de abuso de autoridade não seja nem discutida,
quanto mais aprovada, essa lei deve ser jogada no lixo ."
"limo. Sr Presidente do Senado Federal Sr. Renan Calheiros, eu como Brasileiro
acho que não é a hora do Sr.querer votar este projeto que visa única e

417201624702

07/07/2016 11:30

DISNEU H ERVAS JUNIOR

exclusivamente abafar a operação Lava Jato, é repugnante uma atitude dessa
uma vez que esta casa e os Srs. Senadores já se encontram tão desacreditados
perante a população brasileira, portanto espero que o Sr. reveja sua intenção.
Obrigado."(sic)

"É preocupante o anteprojeto que os senadores querem analisar, sobre o
abuso de autoridade. Peço que não deixe o anteprojeto ser aprovado. O Brasil

417201624 710

07/07/2016 11:52

FLÁVIO CRISPIM MOREIRA

precisa sair dessa corrupção e, se ele for aprovado, não sairá da corrupção
nunca . ~~
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"Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar com o Senado. Peço que
ajude o povo brasi leiro, sobre o projeto de lei de ab uso de autoridade, que foi

417201624814

07/07/2016 23 :19

ELI ÉZER LOPONE ARNALDO ALEXANDRE convocada uma reunião para está terça-feira (12), ás 14:30, que fica óbvio, o
querer, da diminuição do poder de investigação da operação LAVA JATO, da
Polícia Federal. Obrigado, ajude nos pelo amor de Deus." (sic)
"O Projeto do Se nador Renan Ca lhei ros, é uma tentativa de cortar a
Independência da Justiça, então a coisa vai ficar pior, pois a Justiça é morosa

417201624856

08/07/2016 12:55

MAGNA Mª CONCORD IA ALVES

e sempre tardia. Sr. Senador tem tanta coisa para ser resolvidas no pais que
está atravessa uma crise in esperada, que deixo pais de fami lia
desempregados e os políticos só pensam em eleição, antes de eleições vamos
tenda r resolver a situação do povo, da saúde, de segurança ."(sic)

417201624873

08/07/2016 14:11

MICHEL RODRIGUES DE MEDEIROS

"Não concordo com o desarquivamento das propostas legislativas que punem
o abuso de autoridade praticado por agente público. Em minha opinião, os
agentes públicos devem ter o mesmo tratamento que os dema is cidadãos.
Sou contra esse proj eto por acreditar que não é o momento adequado para
entra r em votação, pois estamos com a Operação Lava Jato em curso, e essa
operação visa limpar o Brasil das mazelas dos Se nadores e Deputados."
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"Boa Tarde, venho solicitar que analisem com atenção e não através de
impulso a discussão sobre a reforma na lei de abuso de poder, sou pai de
família e trabalhador e como pai de um filho que sofre o abuso de poder do
judiciário, ou seja, do Magistrado e do Promotor, pois meu filho a 1 ano e 3
meses segue preso, sem julgamento e sem provas já quem cometeu o ato
foram 3 menores que assumiram e cumprem suas penas, meu filho pegou
carona quando retornava para casa e no caminho o veículo foi abordado pela
PM que sequer quis ouvir a verdade, ele tem 2 filhas pequenas, sendo uma de
1 ano e meio e outro recém nascida com 1 mês de vida. Humilhado,
constrangido, pois todas as vezes que é levado as audiências é exposto quase
em praça pública, pois na cidade de Caçapava os detentos descem em frente a
praça central para adentrarem ao Fórum e nem o Juiz Dr. Julio Branchini da 1ª
vara e nem o Promotor Dr. Thiago se importam com tal exposição, que nos
417201624894

08/07/2016 14:48

THALES RAMON RAMOS DA SILVA

remetem aos tempos das prisões de Hitler na Alemanha. Isso é Brasil. Só o
Congresso tem a oportunidade de mudar tal situação. Hoje é meu filho, mas
amanhã pode o ser o filho de vocês Senadores, em contato com as visitas dos
demais detentos a reclamação é geral sobre o Judiciário deste país que acha
acima de todos, essa lei precisa realmente ser discutida e atualizada para
garantir os direitos do cidadãos processados em todos os sentidos, desde a
prisão às audiências, pois são tratados como animais.Um absurdo! E dentro
das prisões da mesma forma, pois são humilhados, ofendidos, alimentação
estragadas, condições sub-humanas, perderam a liberdade, mas não a
cidadania, as famílias brasileiras imploram tal reforma desta Lei de Abuso de
Poder, afim de que as autoridades da Justiça deste país tenham mais respeito
e sensibilidade com nossos cidadãos. Pois nem tudo que parece é, e nossas
cadeias estão superlotadas por estas atitudes. Já que existem medidas
cautelares alternativas à prisão que não utili zam. Obrigado." (sic)
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"Caro Presidente do Senado

Senhor, Renan Calheiros
Sou uma em milhões de brasileiros indignados com os projetos de lei que o
senhor desengavetou nos últimos dias. Um deles visa limitar a autonomia e
poder dos nossos juízes, alegando abuso poder.
417201625034

09/07/2016 20:18

DORIS FRANCINO

Leia bem a como se desenha os movimentos nas ruas.
O povo não quer que essa lei seja aprovada e espero que o senhor tenha o
bom senso em retirada para votação.
Nós não vamos permitir!! Nunca mais que qualquer político deste país, sequer
duvide, que pode mandar e desmandar sem que os tiremos daí."(sic)

"Queremos que todos os Senadores fiquem cientes que agora a maioria do
povo está alerta em defesa da Lava Jato e todas esses projetos de Lei que
417201625064

10/07/2016 18:05

OCILEIA BERTOLI DIAS

possam criar entraves a Lava Jato ou dificultar seu desempenho tem nossa
desaprovação.
Senador que não apóia a Lava Jato é inimigo do Brasil." (sic)
"Sou conta o PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de autoridade, pois
vivemos um momento importante da democracia brasileira, em um momento

417201625081

11/07/2016 08:58

ISABELLA MATARAZZO GARGIOLO
CONTROGUERRA

que não há necessidade dessa urgência. Acredito que este projeto vai
acobertar a corrupção. A justiça é para todos."

"SOLICITAMOS O CANCELAMENTO DA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE

417201625126

11/07/2016 14:06

RAIMUNDO DA SILVA SANTOS

VEM INTERFERIR NO JUDICIÁRIO- MAIS PRECISAMENTE NO ANDAMENTO
DA LAVA JATO O SENADOR RENAN CALHEIROS PODE E DEVE DESISTIR
DESSE PROJETO CONTRA O BRASIL E OS BRASILEIRO- O QUEM VEM
CADA VEZ MAIS DENEGRIR A IMAGEM DOS SENADORES O QUE
ACHAMOS ESTÁ MUITO RUIM E SEM CREDIBILIDADE." (sic)
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"Discordo da intenção dos Senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, que
querem aprovar com urgência o PLS 280/2016, que define crimes de abuso de

417201625229

12/07/2016 08:34

EDER PAULO GIGANTE GERALDO

autoridade. Penso que essa urgência é uma afronta à população e tem o
intuito protegê-los. Pergunto o porquê dessa urgência, uma vez que a
operação-Lava Jato está andando e já tem muita gente presa . Ressalto que
sou contra e acho que não é o momento de aprovar essa lei em meio a
investigação, além disso a sociedade quer que tudo seja esclarecido."

"Excelentissimos senhores, eu, assim como outros tantos milhares de
brasileiros, esperamos dessa casa atitudes que venham de encontro aos
anseios da sociedade civil organizada, no sentido de esclarecer os fatos
eminentes a esse momento crucial pelo qual todos passamos, esperamos total
apoio a operação lava jato, entendemos que qualquer manobra no sentido de
dificultar, barrar ou mesmo acabar com a operação, sera entendido pela
417201625273

12/07/2016 10:46

EMERSON GOMES VIEIRA

sociedade como um golpe contra o Brasil e consequentemente contra seu
povo .
Este é um momento crucial para a mudança de nossa história, momento esse
em que todos os brasileiros esperam que o Brasil seja de fato mais
importante do que os homens que o governam, que o ato de governar seja
exercido em prol do bem comum da nação dando dignidade ao seu povo e
fortalecendo a soberania nacional." (sic)

"Em minha opinião, o PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de
autoridade e dá outras providências, e que Renan Calheiros e Romero Jucá
417201625276

12/07/2016 10:53

ALONSO GOMES DE SÁ

estão trabalhando para ser aprovada logo, deve abranger todos os políticos e
não apenas as autoridades do poder judiciário. Para mim, se esse projeto
beneficiar apenas os ricos estará errado, visto que a lei é deve ser para todos."
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"Sou a favor PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de autoridade e dá
outras providê ncias. Acredito que esse projeto irá beneficiar a pop ulação
brasileira, pois oco rrem muit os casos em que as pessoas se aprove itam das

417201625302

12/07/2016 12:32

JORGE DA PAIXÃO MARQUES

va ntagens dos cargos, em especial, do j ud iciário para t ira rem proveito de algo.
Cito como exemp lo, o caso de um homem, que se identificou como juiz e
agred iu uma mu lher, em lta ipava- RJ, por causa de uma vaga de
estac iona mento. Para m im, esse caso fo i um absu rdo e acredito que esse
projeto impedirá esses tipos de atitudes."
"O Senado Federal irá votar o PLS 280/2016, que dispõe sobre o abuso de

417201625325

12/07/2016 14:44

ISABE LLA MATARAZZO GARG IOLO
CONTROGUERRA

autoridade e, em minha opinião, essa atitude é como coibir a co rrupção
generalizada no nosso pa ís, pois a justiça deve ser igual para todos, sendo rico
ou pobre, cidadão ou po lítico. Sou apartidária e brasileira e, como se vê, todas
as esferas socia is são a favor da Lava-Jato e contra a corrupção."
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"V.Exas. Senadores,
Ven ho através desta solicitar que V.Exas. vote con t ra a aprovação e
prosseguimento da discussão da PL 280/2016 que defi ne cri mes de abuso de
autoridade. A fo rma ace lerada e trucu lenta que essa lei está sendo co locada
em pa uta no mín imo levan t a a suspeita por parte da po pulação. Essa lei
representa uma imi nente ameaça à operação Lava Jato e outras operações
que tem como obj etivo combater o maior mal desse Pais, a corrupção. Além
disso pode representa r um a ameaça à liberdade de expressão de nossos
cidadãos.

417201625348

12/07/2016 15:43

ALEXANDRE HAM ILTON PERE IRA
FERR EI RA

Os tempos mudaram bastante desde 2014. O povo está de olho nas ações
do executivo e legislativo. Ao mesmo tempo estamos nas ruas exigindo nossos
direitos. Esperamos ações emergencia is sim, mas para resgatar o Pais da crise
eco nômica e moral que vivemos. Dessa forma, esperamos do pa rl amento um
foco emergencial em med idas para o corte de despesas do estado e
privatizações. Esperamos t ambém pela apreciação e aprovação das 10
medidas contra a corrupção. Por último, mas não me nos impo rta nte, a
efetivação do impeachm ent da Presidente Dilma .
Contamos com sua colabo ração. Estaremos acompa nh ando co mo de
costume sua atuação no senado . Temos certeza de que poderemos contar
com seu apo io e, da mesmo forma, pode rá conta r co m o nosso.
Atenciosamente,
Alexandre HP Ferreira." (sic)
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"A RESPEITO DA PLS 280/16, sobre abuso de autoridade. Sabe as pessoas hoje
respeitam um pouco as autoridades e se isto acabar meu BRAZIL vai cada vez
mais para o buraco, pois tem que haver consenso e esta lei é fora de contesto

417201625355

12/07/2016 16:22

OSNI APARECIDO BIANCO

no momento, domara que os senadores não aprovem este texto. e um abraço
ao Senador Alvaro Dias do meu Estado, TEMOS É QUE MUDAR O CODIGO
PENAL, E SE FORMAR UM PAIS FORTE, pois a população esta com pouca
representação ." (sic)

"Senador Ro mero Jucá PMDB/RR, caríssimo senhor, senador tive notícia de
seu projeto que virá a baila no dia 15 de agosto que versa sobre os casos de
abusos de autoridade por parte de entes da Polícia Civil e Federal, pois bem ,
deve se salientar que um parlamentar seja um senador ou deputado também
são autoridades entes de um dos 3 poderes o que infelizmente se vê senador
e um festival de seus S minutos de fama na qual delegados e agentes de
policia acham que terão todos os holofotes nessas operações lava jato
satiagarra e muitas mais pois bem um delegado nunca teria uma atitude

417201625391

13/07/2016 02 :12

FAlSA L METNE JUNIOR

truculenta se não tivesse uma imprensa marrom a seu serviço e a pretensão
clara de promoção política não digo com isso que um policial na rua não
detenha com certo rigor um delinquente não mais além desses abusos destas
supostas delações premiadas esta lava jato já se perdeu na Estrada a muito
tempo e seu norte já não existe pois bem e a corregedoria não cuida disto?
cada aparição desta nestas operações da Polícia joga claramente a população
contra a classe política e ma cuia a imagem de um parlamentar eternamente
ou seja os 5 minutos destes delegados e a perda eterna da moral de um
senador que na maioria das vezes é gente de bem será que o ministro da
justiça não vê isso será que a corregedoria não existe mais? pense a respeito
muito obrigado abraços faisal metne junior." (sic)
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"Peço ao senhor que continue trabalhando da mesma forma, indo direto ao
417201625429

13/07/2016 11:16

SÉRGIO DOS SANTOS SILVA

ponto, pois as pessoas compreendem o que o senador está dizendo em
relação ao PLS 280/2016."
"Devido à importância da votação do projeto que trata de abuso de
autoridade, como cidadã brasileira e estarrecida com tantos problemas no

417201625430

13/07/2016 11:19

REGINA MONTEIRO CUNHA

Brasil, principalmente resultantes da grande corrupção e das propinas
milionárias, solicito que esse Senado vote com seriedade contra qualquer
mudança na lei de abuso de autoridade que possa prejudicar o trabalho dos
órgãos de investigação, que estão trabalhando para tentar por fim às mazelas
da corrupção."(sic)
"Acho muito estranho a votação do PLS 280 de 2016, que define o abuso de

417201625456

13/07/2016 13:11

CÉLIA MARIA CRUZ SARACENI

autoridade. Falo em nome de milhões de brasileiros e afirmo que somos
totalmente contra esse projeto. Não aceitaremos nenhum tipo de
cerceamento dos juízes que atuam contra as investigações anti-corrupção .
Esperamos que nossa manifestação seja levada em conta."
"Digníssimas Excelências.
Os senhores estão aí para produzir leis boas e justas para o povo brasileiro ou
para comprometer o trabalho da Operação Lava Jato e intimidar os juízes
desse país, a policia federal e o Ministério público que vem fazendo um

417201625462

13/07/2016 13:42

IARA DE SOUZA LIMA

trabalho formidável que toda a população apoia . Agora é que todo mundo vai
pensar que todos os parlamentares estão comprometidos e envolvidos em
corrupção para aprovar essa Lei que vocês estão querendo aprovar relatada
pelo Sen. Romero Jucá. Quem aprovar essa Lei vai ficar marcado e uma
segunda legislatura não emplaca ." (sic)

417201625499

13/07/2016 16:25

NEUSA SEBBEM

"Quero me manifestar contra o PLS 280/2016, que define o abuso de
autoridade, pois, ao meu ver, esse projeto servirá para acabar com a operação
Lava-Jato. 11

Página 12

N2 PROCESSO

DATA

NOME

417201625512

13/07/2016 16:49

ANTÔNIO BORDIGNON

EMENTA
"Acredito que o Senado agiu corretamente ao adiar a votação do PLS

280/2016, que define os crimes de abuso de autoridade e dá outras
providências. O adiamento foi discutido na sessão plenária da terça-feira,

12/7."

417201625536

13/07/2016 18:39

MARCIA REGINA ARANDA

"Nós, da região do Paraná, não aceitamos a medida proposta pelo presidente
Renan Calheiros no PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de
autoridade. Gostaria que o senador comentasse a respeito."
"Srs. Senadores.
Não quero a votação dessa PL 280-2016 proposta pelo Senador Romero Jucá!

417201625582

14/07/2016 09:07

YARA G. PEREIRA

Ela não vai nos deixar comentar, falar sobre políticos na rede ...... não quero
essa votação!!!!
Essa proposta é coisa de comunista que quer proibir o povo de se manifestar.
Políticos são pessoas públicas." (sic)
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EM ENTA
"Há uma desobediência a nossa Constitu ição, quanto a PL280 de autoria do
Senador Renan Calheiros e tendo como relator o Se nado r Romero Jucá:
O artigo 37 da Constituição Federal dispõe que a Administração púb lica deve
obediência a uma série de princípios básicos, dentre eles o da legalidade. É
correto afirmar que a legalidade, como princípio de administração, sign if ica
que o administrador público, em sua atividade func iona l,

417201625600

14/07/2016 10:08

a) pode fazer tudo que a lei não proíba, porque a Constitu ição Federal garante
que "ninguém se rá ob rigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei".

ÉZIO MELLO ARANTES

b) está vinculado à lei, não aos princípios administrativos.
c) deve atuar conforme a lei e o direito, obse rvando, inclusive, os princípios
administrativos.
d) está adstrito à lei, mas de la poderá afastar-se desde que autorizado a assim
agir por norma regulame ntar.
e) está adstrito à lei, mas poderá prete ri-la desde que o faça autorizado po r
acordo de vontades, porq ue na Adm inistração pública vige o princípio da
autonomia da vontade ."(sic)

"Como cidadã livre, vive ndo num pais dito "democrático", quero deixar
417201625613

14/07/2016 11:26

registrado que sou contra a aprovação desta lei que o presidente desta casa

ANA PAULA S. GALVIOLLI

quer aprovar.
Ai sim, será um abuso de autoridade! Sou contra a aprovação desta lei !" (sic)
"D igo não ao PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de autoridade e dá

417201625618

14/07/2016 11:44

MARIA ZEN ILDA DE LIMA NOGUEIRA

outras providências, de auto ria do senado r Rena n Calhei ros, pois este projeto
pretende aca bar com a operação Lava Jato."
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417201625657

14/07/2016 14:48

ROSANIA FÁTIMA DA SILVEIRA CAMPOS

EMENTA
"O povo não quer que troque lei nenhuma de abuso de autoridade, porque
isso aí é em benefício próprio. O povo quer que a pessoa que cometeu crime
seja presa, se for culpada. Acho que essa lei vai prejudicar a Operação LavaJato e não é isso o que queremos. Me refiro ao PLS 280/2016."
"Peço à senhora que lute pelo Brasil e pelos brasileiros. Solicito que a

417201625658

14/07/2016 14:50

ROSANIA FÁTIMA DA SILVEIRA CAMPOS senadora não deixe essa nova lei de abuso de autoridade ser aprovada no
Senado, como a senhora vem fazendo, parabéns."
"Boa tarde. Enquanto cidadão e no uso do meu direito, repudio veemente
sobre a mal fadada proposição PLS 280/2016, cujo autor Renan Calheiros e

417201625689

14/07/2016 16:59

Relator Romero Juca, é sabido que recai sobre estes, uma se ri e de denuncias
que estão sendo investigadas, e fica bem claro o que esta por trás desta

ERMAR TONIOLO

proposição. É legislar em causa própria, um intimidação aos membros da
Justiça, Promotorias e as forças Policiais, enfim é totalmente contra a vontade
do POVO. É passada a hora de acabarmos com a velha política e seus
politiqueiros fisiologistas e populista. Basta de tanto escárnio. "(sic)
"O povo brasileiro é contra o PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de
autoridade e dá outras providências. A meu ver, as pessoas já não respeitam a

417201625769

15/07/2016 10:20

DIRCE PAVESI

polícia, imagina se esse projeto for aprovado. Acredito que se houver algum
abuso de poder, os prejudicados podem ir para a justiça procurar seus
direitos."
"Caso exista alguém de bem nessa instituição para ler esta mensagem:

417201625805

15/07/2016 19:16

Queremos o fim do Foro Privilegiado, queremos a continuação das delações

MANOEL NETIO

premiadas e NÃO a punição para quem investigar político. NÃO A PLS
280/2016!"(sic)
"Os projetos de abuso de autoridade e de liberação dos jogos de azar

417201625812

15/07/2016 20:59

CELSO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR

precisam ser discutidos amplamente com as diversas partes interessadas da
sociedade. Afinal os senhores senadores representam o povo, portanto
precisam ouvir o povo em questões tão importantes." (sic)
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"Sou contra o projeto que fala em abuso de autoridade. Ex Senador a serviço
do país, dos brasileiros, Renam Calheiros. Respeitosamente, por favor, não

417201625828

16/07/2016 01:50

SILMA BATTEZZATI VALVERDE

contribua mais para a destruição do NOSSO BRASIL. NOSSO! Eu não sou tola,
excelentíssimo. Muitos não são. Estamos atentos! De olhos bem abertos! Não
ao projeto em questão! Absurdo! Bolivarianismo sem precedentes! Estamos
lhe acompanhando de perto. Obrigada." (sic)

417201625869

16/07/201617:02

ROGER LUIZ ALVES

417201625886

16/07/2016 23:43

AGNOELSON SOUZA SANTOS

"Repudiamos veementemente o projeto de lei contra o abuso de autoridade
que o presidente da casa está louco para passar. Esse projeto é um absurdo
total e só serve para proteger autoridades que adoram lesar a pátria. Querem
boicotar a lava jato. Absurdo total!" (sic)
"Votei contra o PROJETO DE LEI DO SENADO 280 DE 2016, pois acredito que
precisa de revisão nos artigos 13 e no artigo 22, parágrafo 111. Acredito que
fere a lei de transparência dos autos." (sic)
"Existem propostas mais urgentes, como a reforma política,com o fim das
coligações em todos os níveis, voto impresso, fim da reeleição em todos os
níveis, voto facultativo, fim do foro privilegiado, Extinção do Imposto

417201625892

17/07/2016 09:18

MAR CUS VINICIUS CAVALCANTI SOARES sindical,lsenção do IR para portadores da diabetes, doença crônica
irreversívei,Fim do pagamento de previdência de aposentados e pensionistas.
Tudo isso é mais importante do que a Lei do Abuso de Autoridade."(sic)

"Gostaria de elogiar o Senador Renan Calheiros pela apresentação do

417201625949

18/07/2016 10:20

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

brilhante projeto, o PLS 280/2016, referente ao abuso de autoridade. Acredito
que com isso, o direito do cidadão será ainda mais fortalecido, em minha
humilde opinião."
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EMENTA
"Senhores deputados nao aprovamos nenhuma modificacao na lei sobre
abuso de autoridade, criminosos devem ser expostos a pagar por seus
erros.Fiquem certos que o povo brasileiro acompanha todos os Passos do

417201626000

18/07/201617:22

VERA BRAUN

Senado . A ampla divulgacao desses crimes ajuda sim a coibir novos crimes .
Nossos politicos na o devem ser protegidos, devem ser investigados SEM foro
previlegiado como qualquer brasileiro. Estamos atentos aos Passos dos
Senadores e de seu seu presidente." (sic)

417201626002

18/07/201617:40

EDENILSON MEIRA

"Sobre o projeto de lei que pretende agravar os crimes de abuso de
autoridade bastaria unificar e aperfeiçoar os já existentes. Salutar e que
nenhum politico se preocupa em fazer seria um debate contraposto do abuso
de autoridade com o abuso do direito de defesa exercido por criminosos, em
regra de colarinho branco os quais, com advogados regiamente pagos se
defendem com documentos falsos, com ações e recursos protelatórios e,
muitas vezes com denunciações caluniosas contra autoridades que apenas
cumprem o seu dever em defesa da sociedade ." (sic)

417201626006

18/07/2016 18:41

NEUSA MENDES

"Vergonha de projetos que tentam burlar e enganar o povo! Não aceitaremos
aprovação de penalidade a juízes com a falsa acusação de abuso de
autoridade! Vamos parar o Brasil ! Quem votar a favor nunca mais sentará
nesta cadeira! O povo acordou i.i.i.i." (sic)
"Manifesto opinião contrária ao PLS 280/2016, que define os crimes de abuso

417201626099

19/07/2016 14:46

MARIA ELIZABETH MALAGOLI

de autoridade. Entendo que o país vive um momento em que não há espaço
para se discutir essa questão, temos problemas muito mais sérios e devemos
combater a corrupção por todos os meios. Além do mais, o projeto é suspeito
pela forma como foi colocado, já que traz à tona o desejo de políticos que não
querem ser devidamente investigados e, posteriormente, punidos pelos
crimes cometidos . ~~
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"Sou contra o PLS 280/2016, de autoria do Senador Renan Calheiros, pois a
justificativa do autor, bem como o parecer do presidente da Comissão da

417201626100

19/07/2016 14:50

WALMENSY NILBER PALHETA DA SILVA

Consolidação da Legis lação Federal e Regulamentação da Constituição, o
Senador Romero Jucá, afirmam não se tratar de qualquer tipo de trabalho
para atrapalhar a investigação da Operação Lava-Jato. Pelo texto e pelo tempo
de tramitação, fica claro que o objetivo é, justamente de atrapa lhar."

417201626102

19/07/2016 14:55

MARIA VJRG[NJA BISULCO

"Sou totalmente contra o projeto de lei 280 de 2016, que define o abuso de
autoridade. Não sou a favor por considerar que trata-se de um projeto de lei
que visa atrapalhar as investigações da Operação Lava-Jato . Acredito que esse
não é o momento para realizar esse tipo de debate."
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