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BRASIL

Relator
recomenda
impeachment
de Witzel
RIO DE JANEIRO A Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro dá mais um passo para o im-
peachment de Wilson Witzel (PSC) na próxi-
ma quinta-feira, quando será votado, em
comissão especial, parecer pela admissibili-
dade da denúncia por crime de responsabili-
dade contra o governador afastado, na ges-
tão de recursos destinados ao combate à
pandemia.

O deputado estadual Rodrigo Bacellar (So-
lidariedade) apresentou nesta segunda-feira
relatório em que defende “autorização para
prosseguimento do processo pela comissão
mista com vistas a julgar Wilson Witzel pela
prática de crime de responsabilidade”. No
parecer de 77 páginas, o relator afirma que
“os fortes indícios de proximidade entre os

empresários que se locuple-
taram do dinheiro público e
o denunciado [Witzel]; alia-
do ao fato de que grande
parte dos danos ao erário so-
mente foram possíveis ante à
direta intervenção do de-
nunciado, denotam a neces-
sidade de prosseguimento
do processo”.

Se aprovado na comissão,
o relatório irá à plenário na
semana que vem. Mantida a
tendência pela aprovação,
por ao menos dois terços dos
votos, a Assembleia renova-
rá o afastamento de Witzel,
dando início a um julga-
mento em tribunal misto,
composto por cinco deputa-
dos e cinco desembargado-
res e comandando pelo pre-
sidente do Tribunal de Justi-
ça do Rio.

Ainda que Witzel já tenha
sido afastado pelo STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça)
por 180 dias, a decisão dos
deputados poderá abrir ca-
minho para o afastamento

definitivo do governador. Ao
concluir seu parecer, Bacel-
lar afirmou que a gravidade
dos fatos e a estreita ligação
de Witzel com envolvidos
em irregularidades, “em que
pesem as agruras advindas
de um processo de impeach-
ment, ser o prosseguimento
do processo o caminho mais
benéfico para o estado do
Rio”.

O próprio Bacellar é, no
entanto, apontado como
participante de esquema de
corrupção. Ele foi descrito
pelo ex-secretário estadual
de Saúde e delator Edmar
Santos como o coordenador
do esquema criminoso para
direcionar recursos a deter-
minados municípios em
busca de apoio de deputados
estaduais ao governo. Além
de dividendos políticos aos
investigados, a PGR (Procu-
radoria-Geral da República)
suspeita de desvio de di-
nheiro nas prefeituras em
favor desses deputados.

180
dias é o
tempo
que o
governador
Wilson
Witzel está
afastado
do cargo
pelo
Superior
Tribunal
de Justiça

BANCADA QUER DERRUBAR VETO A ANISTIA

IGREJASDeputados da base do governo e de diversos seg-
mentos religiosos defendem a derrubada do veto do presi-
dente Jair Bolsonaro que impediu a anulação de multas apli-
cadas pela Receita Federal a igrejas pelo não pagamento de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O grupo
acredita contar com maioria nas duas Casas para fazer valer
essa anistia. Líder do PP na Câmara e no comando de um dos
principais partidos da base do governo, o deputado Arthur
Lira (AL) afirma que a sigla votará pela derrubada do veto,
que ocorreu por questões técnicas, e não de mérito: “Apoia-
remos a derrubada por respeito à Constituição. Uma resolu-
ção da Receita não pode ser superior à Constituição”.

Segundo os favoráveis à anistia, o próprio Bolsonaro já te-
ria liberado a derrubada ao divulgar que fazia o veto por
questões técnicas, para não descumprir a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, mas que, se parlamentar fosse, votaria pela
anulação das “absurdas multas às igrejas”. Os evangélicos,
que lideraram essa articulação, são uma das principais bases
eleitorais do presidente.

Bolsonaro afirmou que apresentará uma proposta de
emenda à Constituição (PEC) sobre o tema porque o Tribunal
de Contas da União (TCU) já determinou que leis que conce-
derem incentivos tributários somente serão aplicadas se
cumprirem os ritos constitucionais. Não bastaria aprovar a
renúncia de receita em lei, seria preciso (no caso de um pro-
jeto de lei) fazer a compensação com outra fonte de recursos.
Para o deputado Marco Feliciano (Republicanos-SP), um dos
principais aliados de Bolsonaro, essas declarações foram o
“sinal verde” para derrubar o veto. “Meu presidente agiu de
maneira salomônica”, disse, em referência à figura bíblica
conhecida pela sabedoria. A Receita entende que a imunida-
de tributária garantida pela Constituição às entidades reli-
giosas se refere a impostos e não a contribuições.

RENAN CALHEIROS RETIRA NÓDULO DO RIM

SAÚDEO ex-presidente do Senado, Renan Calheiros
(MDB-AL), deu entrada nesta segunda-feira no Hospital Sí-
rio Libanês, em São Paulo, para a retirada de um nódulo no
rim direito. Segundo o hospital, o senador alagoano também
foi submetido a uma biópsia na região do pâncreas. “O sena-
dor Renan Calheiros veio ao Hospital Sírio Libanês para ava-
liação clínica e exames mostraram um nódulo no rim direito,
que foi removido. Também foi realizada biópsia numa pe-
quena área pancreática”, disse o boletim médico do hospital.

PGR define regra
para procuradores
que queiram sair
de forças-tarefa

DESLIGAMENTO A Procura-
doria-Geral da República fi-
xou regras de transição para
que integrantes de for-
ças-tarefa se desliguem dos
grupos de trabalho. A porta-
ria assinada pelo procura-
dor-geral da República, Au-
gusto Aras, estabelece que o
procurador terá que solicitar
o desligamento com antece-
dência mínima de 30 dias. O
texto também define que o
procurador terá que entregar
um relatório com o acervo
total da força-tarefa e das
metas em curso. Essa medi-
da, permitirá avaliar a ne-
cessidade de recomposição
da equipe e programar ações
de continuidade, evitando
prejuízo aos trabalhos. A no-
va regra foi definida na es-
teira da saída do coordena-
dor da Lava Jato no Paraná,
Deltan Dallagnol, e do pedi-
do de demissão coletiva dos
procuradores da Lava Jato de
São Paulo. Deltan deixou o
cargo por questões pessoais.
Os sete procuradores de SP
pediram desligamentos dos
trabalhos e argumentaram
“incompatibilidades”.
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