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Oposição vai ao STF
contra Jair Bolsonaro
Líderes de sete partidosmoveram notícia-crime por causa das declarações
contra as urnas e o sistema eleitoral durante encontro com embaixadores

L
íderes da Oposição move-
ram uma notícia-crime
contra o presidente Jair

Bolsonaro (PL) devido ao encon-
tro promovido com embaixado-
res para atacar o processo elei-
toral. No texto, enviado ao Su-
premo Tribunal Federal ontem,
o chefe do Executivo é acusado
de cometer crime contra as ins-
tituições democráticas, crime
eleitoral, crime de responsabi-
lidade, de propaganda eleitoral
antecipada e ato de improbida-
de administrativa.

A ação foi movida pelos parti-
dos PT, PSOL, PCdoB, PDT, Rede,
PSB e PV. As siglas relembram
que nas atribuições de um pre-
sidente da República, de acor-
do com a Constituição Fede-
ral, está a função de não inter-
vir “em questões relacionadas
às eleições, estas de competên-
cia da Justiça Eleitoral, confor-
me estabelece todo o arcabou-
ço legal vigente”.

Por esse motivo, a Oposição
diz que o Brasil foi “exposto
negativamente, mais uma vez,
para a comunidade internacio-
nal. Houve, também, ameaça do
Estado Democrático de Direito,
previsto no Código Penal no cri-
me contra as instituições demo-
cráticas, que pode se unir à pe-
na correspondente à violência”.

A notícia crime diz que outra
infração ocorreu quando Bolso-
naro incitou ódio entre as For-
ças Armadas e o TSE, ao forçar
a Corte eleitoral a implementar
as “sugestões” feitas pelas For-
ças. As ações, de acordo com os
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Chefe do Executivo foi acusado de cometer crime contra as instituições democráticas

Primeiro presidenciável que
lançará oficialmente a candi-
datura ao Planalto, hoje, na
convenção do PDT, o ex-go-
vernador Ciro Gomes enfren-
ta dificuldades em consolidar
apoio à sua chapa. O partido
dele ainda não fechou alian-
ças nacionais e compôs escas-
sos acordos estaduais.

Ciro corre o risco de repe-
tir 2018 e ter de contar com
uma chapa puro-sangue. Pa-
ra tentar evitar a repetição de
cenário, a legenda não deve
anunciar o vice na conven-
ção partidária, nesta quar-
ta, em Brasília. A estratégia
é segurar a decisão até o úl-
timo dia da janela das con-
venções, 5 de agosto.

Mesmo sendo o mais for-
te candidato da terceira via,
ocupando, consistentemente,
o terceiro lugar nas pesquisas
de intenção de voto — atrás do
líder, o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), e do se-
gundo colocado, Jair Bolsona-
ro (PL) —, Ciro não conseguiu
articular um rol de alianças
nacionais ao redor de seu no-
me. (Correio Braziliense)

Mesmo
semapoio,
Ciro sai
na frente
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Teto de gastos
este ano será
deR$ 88,9mi

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) divulgou,
ontem, os limites para
gastos nas campanhas
eleitorais de 2022. O
limitemais alto será para
a disputa à presidência,
com gastos de até R$
88,9milhões no primeiro
turno, com possibilidade
de acréscimo de R$ 44,4
milhões em caso de
segundo turno.

líderes, podem se enquadrar,
ainda, em crime de responsa-
bilidade no exercício da Presi-
dência da República.

“O que se viu no delirante e
constrangedor discurso dirigi-
do aos convidados presentes à
fatídica reunião convocada pe-
lo representado, divulgado por

uma rede nacional de televisão
em seu canal no Youtube, tam-
bém transmitido ao vivo na re-
de de televisão pública TV BRA-
SIL, da EBC S/A, foi claramente
a prática de um dos chamados
crimes de lesa-pátria ou de trai-
ção contra seu povo, agora pre-
visto expressamente no Código

Penal, introduzido pela recém
promulgada Lei nº 14.197/2022,
que revogou a antiga Lei de Se-
gurança Nacional, criando o
Título XII do código – Crimes
contra o Estado Democrático
de Direito”, afirmam os depu-
tados no documento enviado
ao STF. (Tainá Andrade)
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