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Dilma tenta anular cassação no Supremo
IMPEACHMENT
Recurso é o primeiro
apresentado pela
defesa contra a
perda do mandato

BR alti.s  
agineuEura,

A
Mesa (la presidente cassa-
da llilroa Rousseff entrou
ontem com um mandado

de segurança no Supremo Tri-
bunal Federal (STE) contra o
impeachment da pelista, que
a alastou de I in itivamente da
Presidencia da Republica. Os
advogados pedem para anular
decisaotomada pelo Senado

que condenou Dilica a perder
o mandator querem um novo
julgamento pelos senadores.

Ate segunda-fetra, adefesa de
011ma deer entrar com um Ta,-
vurecurso na Corte. coin pedi-
da para anulartodooprocesso
por fah de "justa auusa".

Na acão prolocolada on-
ion, as advogados alegara
que trechos da Lei de inspea.
chme.ni, de 1950, usados pa-
ra cassar o mandate. de Dil.
ma, sin incompativeis com
Constituição de 19138.
0 documento e assinado

pelo ex-min istro de Dilma e
seu defensor no processes de
impediment°. josh Eduardo
Cardo.), e par mais One,)
advogados. Ale a análise de-
fault'. do Supremo sabre o
recurso, a def.a quer qua Mi.
(-het "remer toile ácortdlçãndr
president, ens exereido.
O cisso foi encaminhado

para o minist ro Troei la-

querela I. relator da
ação na Corte. Ele pode ana
litre o pedido liminar paya
suspender a efetivação de
Temer nu Presidência de for-
ma monocratica. No entanto,
.ateod,Snciaé de que o inerivi
do caso sera discutido pelo
plenario da Corte.
.Para a defesa, "a ameaça

do impeachment, se under
ser decretado apenas por
ratões politic., sem Similes
juridicos, tende a RC tornar
um instrument° de barga-
nha apto a degenerar ainda
mais oja disfuncional presi-
dencialismo de coalizão em
vigor no Brasil".

Os advogados &statism
que não entraram no merito
da discuss's-ado unpesehment
- ou seja, se Palma prancou ou
não crime de responsabilida-

Até segunda,
Ulna nova wet o
sera protocolada
junto an Supremo
Tribunal Federal

de. Eles vinham estudando a
melhor estrategia para recor-
rer :so Supremo, considerun-
do as ministros da Carte
tens most rado resistencia eia
analisar o mérIto dri impeach-
ment. "No momento "la crise
pnlitica mais aguda de um FA°
tado Constitucional, na qual
o chefe de uniPoder é julga-
do par marro Pod.. mmter
Consthuição bigida é absolu.
tamente insprescindivel pans
se garantir a integrulade do
regime demouratico", af ir-
mans as advogados.

Temer autoriza Forças Armadas na Paulista

rig&
AyincerandoeRenyee

presidente Michel bluer
(PM1)10 asitorizou o emprego
das 'areas ,Armadas durante
passages, da tocha pandas-O-
CR no praxinm domingotit na
ao enida Paulista. O objetivo
"a gamut:Ida lese da ordem". A
decisitofoi pubikada no Diario
Oficialekstaquinta-feiraf19.S6
que. pare a rrimma data e
foram inamidos prot.tos cone
tears ginerno de lemee

A Secretaria de Segurança
Pública de Sao Paulo (SSI0 in.
formou fastens que troo setor
permit idos protestos na Ave-
nida Paulista, riu dontitsp,o, 4.
O evento no Facebnok já tinha
loafs de 11 mil presencas coa-
t irmarlas, coolest Its mil pea-
saes aponrarion"interesste, ate
por who das Pals dc ontem.

De acordo com a SRI,. o ato
otioseao pertain. porque "to-
da extensaudit avenicia estara
mservaela para o "ay., de pas-
sagelndausitarsuldnispica que

integra a .rinainia °tidal dos
Rt. Paralimpicos Rio 201h".
OR protestos contra o ins-

peachinent riu Sao Paulo co-
meçarain . segunda-feira,
29, marcados par confrontas
entre a Polkia isfiluare cO ia-
nilestaotcn. Na quarta-fora,
31, auos a votação final no
Senado que afastou definiti-
vamente Duma Rousseff da
Presidencia, a policia jogno
bombas e um grupo doper-
dou lojas, agências haticmeias
e pantos de Maus nos centro.

Lima .tudante tar ferida cons
estilhaços e perden asisãa cio
olho esquerrio. Debora Eater I,
de 19 anos, foi atingida ante-
ontem por estilhaços de bom-
bes lançadas por pesliciats mi-
litates durante o protesto no
centro de Sao Paulo contra is
inmeachment da presidente
Dilnsa Rousseff. Trata-se do
tercelrocaso emir. anos ein
que manifestantes au profis
sionais de imprensa ficam ce-
ps do uni dos ollios am crie
segOncla de ação

São Paulo tem 40 dia de protestos antigoverno
I'm grupo de manifestan-

tes lechou a Ar enida Paulista
onion a noite e Midim unia
mamba rum° ao(amtns de SR°
Panto descend° Rua da Con-
solação ens protest° contra a
governo do presidente Michel
Tenser. En quarto dia sealskin
de protest.. Policials
res acompanharam a manl-
testaçaua. Por volta de 21 h33.
a policia passou a at irar bom-
b,: de gas lacronogeneo ern

manifestantes que tocesam
logo ern Mai tia regida eentruL
Segundo a PM, urn homem lrii
detido por dv"preditcao e damn
as patrimônio público e ene-a.
niinharki ao TI' DP elardinst
O COIltronto tnalor came-

o's na Avenida Nave de Julho,
depois que urn grope passou
a por leguem lixeiras eu ati-
nar pedras nos policiais, que
reagiram corn bonsbas de gas
lacrimogimen e de dean MO-

mervalpereira

rui. Por volta de 23h. a policia
dispersou in inimilestant..

Segundo o tenente Can.
acransa, dri PM. o saldo do
in ot esto foi de duas Odra-
,;as quebradas, uma ear unia
concessionaria de rnotas na
Rua Martins Fontes, e outra
crer tima agencia bancária na
Praça da Reptiblica. Ainda
de acordo coin policia, nars
Inuve (elides, non mantles-
tantos nem policiais. Relatos

nas redes sociais, nu entanM,
apontam que urn fonigrala
teria sido at ingidu oa boca
por tiro de bala de borracha.
O ato cornecou pacific° no

micioda none na As ern. Palk
Urogrup, 111.1km:ul-

t. se rennin cons o carman.
da Poltaa afilitar para definir
o traieto do protest, Eles ow-
riam inicialmerae seguir ens
coninhada ateu Largo da RA-
talk, em Pinheiros.

Minims.° Toed Zavaseld seni o relater di acao
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Suspeso bloqueio contra Odebrecht
O mlnlatro do Supremo Tri-
banal Federal Marco Aurelio
Mello suspendeu decisão do
'Tribunal de Cantu da Una°
(ro)) que determinou a indis-
p-mbhdade de bens da Ode-
brecht no valor death 11$ 2.1
bilhões referentes au contrato
de mnstruçáo da Retinaria
Abreu e Una. 0 niinistro diz
que rio reconhece "a Organ
adniinistrativa corn° o WI..

poder degas nalureza".'Sante o
quadro, defiro o pedido

autorizando a In-re may+
mentactto dos bens da cons.
Mac. Norberto Odebrechi".
escreveu. Para o ministro, as
atributedes do RV passuern
limites dentro (1co gnats oao
se enc.,. o blorprear, por
ato prOprin, na bens de NM.
enlaces contratantes cam
administração pública".
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O verdadeiro golpe

A
falricia do Koine caiu par
term no mailman ein que
o PT ace's. facer um acor-

do corn o MDR de Retain Ca-
e Eduardo Cunha para

garantir qiie a ex-presidente
Dilrria, niesmo ret Wilda da Pre-
sidemia por for. do impeach.
oleo aprmado par ;Dais de dois
teri,m do Salado, pima usereer
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outras funeües publicas, Ann
de wear eservesada.

Ao aceitar esse absurdo
tatramento da Constituição.
o PT terminou por avalizar
todo o processo, e mais: fir-
ma,,,) unr acordo par balms dos
panos coin aqueles lideres do
Pall)11 que demonizaram nos
CO isms mesas, .peciallnente
Eduardo Cunha.
()word, avalizado pesso-

almente peloministroRasardo
Lovaluicavski, sem quer ple-
nario do Senado fosse sequer
consultmln, acalsou dando
decisao 'sisal 001 toqUe sur-
realista de parlansensaristno
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avronan Made M.
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brasileira, o mestno parks-
mein arismo que foi negado
pela propia presidentel)ihna
duranteo processo.

Tanta nadmigadalase Ed.
ardo Card.° quanto a prem.
fInItos disseram diversas awes
qua estkamos no proadencia.
lismo, e, portarsto, nix, era pos.
sivelretirar uma presidente da
Republica "pelo conjunto da
°bra". e near ateell10 pela falta
de governabibriade 
Mesmo sabendo que es-

sa Min era abase legal para
is impeachment, nsas rimas
"pedaladas" fiscais e os decre-
tos editados tema permissão

1111 111 GOVERNO0AD

11".

Neg. Eletrônica
n. 035,2016

do Congress°, insistiam os
dilndstas que o Congress°
estava agindo corn° se esti-
vissem. 'nun sistema par-
la tnentarista, no qual asna
mocks de deseonfiança basta
para mudar o {perm.

Pnis Lem, ao aceitar tabu
a letra do artigo 52 da Cons-
tit uição, permitindo que a
ex-presidente fosse retirada
da Presidenela da Republica
sem a pena cuntulativa de f
car inatalitazia para oexercicio
da função pública, operou-se
no pai' orna decishn digna de
um "parlamentadsnm Tabaja-
ra", para Mar a expressÃo
peach ment Tabajora" con que
o ex-ministro do STF loaciiii0i
Barb.sa cunhou a decisão rn.
soda pelts Senado.

Referia-se eles um quadro
lannonst ice du grape Cariela
e Planet a de sal alosa ineniirria

na televisao. 0 golpe verdadei-
ro de ntro do golpe falacioso
cam que os dilmIstas e agre-
gadao quiserain ridicularizar
o processo de mmeachment
',nil...6 nos assombrando
corn as diversas ações no Su.
premo Tribunal Federal.
Um dos recursos de lase

Eduardo Cardozo repete unia
alegação ji levantada duran-
te a lair dos debates pelts
senador potato lorge S heist,
de que a lei de impeachment
de 19)0 não foi recepcionada
pela Constituição de 198R.
%Una considerou a lei "an-
t idemocratica", e Cardam°
quest ionou aspectos relathOli
sin erime.s de rmponsabi lida.
de de presidentes.

lose Eduardo Cardozo ar.
g uinenta que a condenação
de Nola se baseia ria Art Igo
li da lei do inweileli mold , e

Mitinaniam 'CI ctaCo_onia
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a Cana ,ia aim consideraria
crane mria Ka° ra a
guarda e o legal ensprego
(los dinheiros priblicos". An
coat-aria, estao (armlet-re.
dos cow crimes:I -ordenar
des. pes. as nao autorizadas por
lei on son observincia das
proscrieões legato reliant. as
memos's; 2- abrir crédito son
fundrunentoemleiou sonsas
formalidades 1.4tars.

Obtido !MK corn° Irar
Sura Raphael Carneiro da Ro-

procurador do Estado
do Rill, "soda legislaçan infra-
constaucional anterior que
naoseja incompativel cons a
Tuna Constituição °omen a
suaelicacia.(xlmodetermina
o principiada continuidade
da °Mon juridica".

A prova de que não on
deve levar a serio essa ten-
tativa de desqualibcação dci
process. de impeachment, a
que o os InilataareS hOhea-
riaalls e os inncentes Weis
aderiram, P (pie apenas as
ruaeoet bolivarianas maw
Equador, e Veneaue la
e Cuba prOMINtarani CrIntra a
medida. enquanto ° I f roanei
oprimas a lamentote
O presidente tuliolscl Te-

nser começa stra at ividade
intemarmnal mom represen
tante Okla' do arms' pelas
pcstericiii”eunklas nsa CIUna
no G-20, inipondo a realida-
de politica do pars aos a:pro-
ne]es dos iiiiados fin govrrno
legalmentedepost,


