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Impeachment: repercussão no PROS

Para a bancada, o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff não tem
fundamento. Segundo os parlamentares, as pedaladas fiscais não são motivo para a
cassação do mandato.

A Câmara dos Deputados iniciou
o processo para a análise do pedido
de impeachment da presidenta Dilma
Rousseff. O Plenário escolheu, na terçafeira (8), a chapa formada pela oposição e dissidentes para formar parte da
comissão especial que deve analisar o
pedido. Mas o ministro Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suspender a tramitação do processo até a próxima quarta-feira (16),
quando o plenário da corte deverá
julgar pedido liminar do PCdoB sobre
a constitucionalidade da Lei 1.079/50,
que regulamentou as normas de processo e julgamento do impeachment.
Na ação, o partido questiona não só
atos já realizados no caso – como o
acolhimento do pedido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDBRJ), passo inicial do impeachment
– como também outros que ainda estão por vir.
A decisão impede a Câmara dos Deputados de instalar a comissão especial
do impeachment. Uma das questões
levantadas pelo ministro – e que serão
analisadas pelo plenário do STF – foi a
votação secreta realizada para eleger
os membros da comissão. No despacho, Fachin ressalta que a Constituição
e o Regimento Interno da Câmara não
preveem votação fechada.

Na avaliação do
líder do PROS, Givaldo Carimbão
(AL), o pedido de
impeachment não
apresenta argumentos fortes para
a cassação da presidenta. “Na verdade, a minha maior preocupação é com o Brasil, que
precisa resolver rapidamente as suas questões políticas e econômicas. O que o País
vive hoje atinge diretamente a casa do mais
pobre, reflete na vida do comerciante, na
queda das vendas, enfim, o bolso do brasileiro é quem sente toda essa indefinição”, afirmou Carimbão. “Além disso, o afastamento
da presidenta só piora o cenário político e
econômico. Precisamos passar o mais rápido
possível por essa fase, porque a demora ou
a prorrogação só agrava a situação. O Brasil
não pode continuar assim”, frisou.
O deputado Hugo
Leal (RJ) alegou
que o pedido de
impeachment não
tem fundamento.
“Não há justificativa para cassação de mandato. A questão das
pedaladas fiscais: grande parte dos estados
faz isso, muitos administradores fazem, do
ponto de vista contábil, essas modificações.
Não existe nada que possa ser considerado
crime”, disse. Para o parlamentar, a interfe-

rência do STF no processo é inevitável.“É uma
matéria muito nova, o Brasil só passou por
algo parecido na época do Collor. Há várias
interpretações diferentes e o Supremo tem
que ser o balizador dessas divergências”.
Na análise de Leônidas Cristino
(CE) a atitude de
Eduardo Cunha,
ao aceitar a abertura do processo
de impeachment
de Dilma, é de vingança e revanche. “Sem os
votos no Conselho de Ética, ele resolveu agir
contra a presidenta. Não há nenhum motivo
que possa viabilizar o impeachment, não
existe crime de responsabilidade”. Além disso, o parlamentar considerou acertada a decisão do STF de suspender todo o processo.
“Atualmente, o presidente da Câmara interpreta o Regimento Interno da Casa da forma
que seja melhor para os seus interesses. É
preciso intervir nesta questão. O Parlamento
precisa voltar a ter credibilidade diante da sociedade que nos elegeu”, ponderou.
Para Dr. Jorge Silva
(ES) os movimentos
sociais a favor e contra
o impeachment, que
ainda devem surgir,
serão muito importantes durante todo o processo. “O que vai
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ocorrer é muito imprevisível, mas com certeza a opinião da sociedade vai influenciar
as decisões”, comentou. O parlamentar defende a permanência da presidenta, mas
destaca a importância de maior diálogo
com os setores empresarias para que o Brasil possa voltar a crescer. “É preciso pensar
em uma reaglutinação, uma estrutura de
continuidade, novos caminhos serão necessários”, destacou.
O deputado Beto
Salame (PA) também acredita que
a melhor solução
não é o impeachment. “Isso só
causa mais insegurança jurídica e provoca
uma instabilidade econômica. Todo esse
processo só é mais um combustível para essa
fogueira de conflitos”, disse. Em relação à decisão do STF, Salame aprovou a medida. “Precisamos de transparência nos ritos de um
processo tão importante como esse. O voto
aberto é um direito da sociedade, ela precisa
saber de que forma o parlamentar eleito está
atuando”, comentou.

Ademir Camilo (MG)
também afirmou que,
se o relatório da Comissão Especial incluir
apenas as pedaladas
fiscais, votará contra
o impeachment. “É claro que isso não é um
caso para cassação de mandato. Acredito
que todo deputado deverá avaliar bem toda
a documentação e aguardar o posicionamento da comissão”, afirmou. Para o parlamentar, a posição do STF foi uma “intervenção indevida”. “A comissão já poderia estar
trabalhando, ainda mais com a proximidade
do final do ano e do recesso parlamentar. Os
poderes são harmônicos e independente
entre si”, ressaltou.
Na opinião do
deputado Ariosto Holanda (CE),
também contra
o impeachment,
não há fundamento legal para o processo. “Não considero
as pedaladas fiscais motivo suficiente para
cassação da presidenta. Não houve roubo,

nem dolo, e isso é bem claro”, argumentou o
parlamentar criticando a ausência do STF na
definição dos ritos a serem seguidos.“Acredito que o Supremo já deveria ter disciplinado
essas questões, ele precisa dar um parecer,
caso contrário, esse processo irá se estender
por muito tempo”.
Para Ronaldo
Fonseca (DF), o
Brasil hoje sofre
com a falta de
credibilidade. “O
impeachment
tem que ser resolvido o mais rápido possível, atualmente
está ruim para a presidenta e para o País. É
necessário encontrar uma solução”. Na avaliação de Fonseca, o STF agiu certo ao se
pronunciar, uma vez que foi provocado. No
entanto, não deveria interferir nas normas
internas de outro Poder. “Toda vez que um
preceito constitucional não está sendo cumprido, é preciso acionar o Supremo. Nesta
situação, ele foi provocado e precisava reagir,
no entanto não deveria suspender todo o
processo, mas, sim, se posicionar,” defendeu.

Até a decisão definitiva do STF sobre a tramitação do pedido de impeachment, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, informou que
não haverá mais votações no Plenário da Casa. Segundo Cunha, são os próprios partidos que estão interessados em obstruir as votações,
aguardando uma decisão final do STF.

Uma comissão especial deverá
ser criada para analisar o pedido
de impeachment, com deputados de todos os partidos.
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