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BRASIL

LULA VOLTA
A DEFENDER
REGULAÇÃO DA MÍDIA

COMUNICAÇÃO Pré-candida-
to do PT ao Planalto, o
ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva voltou a defender
ontem a regulação dos meios
de comunicação no Brasil.
Em entrevista à Rádio Educa-
dora de Piracicaba, o petista
disse que o processo garantira
“melhor direito de resposta”.

“Quem vai regular é a so-
ciedade brasileira, não vai ser
o presidente da República.
Vamos ter que convocar ple-
nárias, congressos, palestras;
e a sociedade vai dizer como
tem que ser feito para gente
poder democratizar, regular
melhor o direito de respos-
ta”, afirmou. O direito de
resposta já é previsto em lei.

“Jornal e revista são pro-
blemas do dono, faça o que
quiser, escreva o que quiser.
Mas aquela mídia que é uma
concessão do Estado é preci-
so que a gente coloque a so-
ciedade para discutir”.

Lula já afirmou que Con-
gresso Nacional é o respon-
sável por discutir sobre a re-
gularização da mídia. “O
que se propõe é que, em al-
gum momento da história do
Congresso Nacional, esse te-
ma possa ser debatido”, dis-
se Lula em entrevista em
Brasília, em 2021.

AGU pede
arquivamento de
inquérito sobre
motociata

INVESTIGAÇÃO A Advoca-
cia-Geral da União pediu ao
Supremo Tribunal Federal o
arquivamento de pedido de
investigação do presidente
Jair Bolsonaro e do ministro
da Justiça e Segurança Pú-
blica Anderson Torres em
razão de motociata realizada
em Orlando, nos Estados
Unidos, com participação do
blogueiro Allan dos Santos,
que está foragido da Justiça
brasileira.

FINANÇAS As contas do governo de Jair Bol-
sonaro (PL) referentes a 2021 foram aprova-
das por unanimidade ontem pelo TCU (Tri-
bunal de Contas da União). O relator, minis-
tro Aroldo Cedraz, propôs a aprovação com
ressalvas - o que indica a existência de pro-
blemas a serem corrigidos. O texto final com
a auditoria financeira do órgão agora segue
para a avaliação do Congresso Nacional.

O relator dedicou especial atenção às
emendas do relator, instrumento usado como
moeda de troca pelo governo para obter apoio
no Congresso. O trecho do parecer, antecipa-
do pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo,
afirma que esses mecanismos criam distor-

TCU aprova
contas do
governo
com ressalvas

O relator
dedicou
especial
atenção às
emendas do
relator,
instrumento
usado como
moeda de
troca pelo
governo
para obter
apoio no
Congresso

A AGU argumenta que o
chefe do Executivo ‘não de-
tém poderes de polícia em
território internacional’ e
que, na seara internacional,
lhe compete ‘relacionar-se,
em nome do Brasil, com
mandatários e autoridades
de Estados soberanos’.

A manifestação foi dada no
âmbito de uma notícia-crime
impetrada na corte máxima
pelo deputado Alencar Braga
(PT/SP). “A inércia dessas au-

toridades contraria a Consti-
tuição Federal e o ordena-
mento jurídico brasileiro,
mostrando o descaso com a lei
e com as instituições do país”,
sustenta o parlamentar.

Em defesa de Bolsonaro e
de Torres, a AGU sustentou
que há órgãos de polícia se-
diados e com atuação nos
EUA, e que estes seriam res-
ponsáveis para o atendi-
mento de decisões emitidas
pela Justiça brasileira.

ções e prejudicam a execução
orçamentária.

O Congresso adotou a prá-
tica de maquiar despesas
obrigatórias, como benefícios
previdenciários e despesas
com pessoal, como artifício
para abrir espaço no Orça-
mento para turbinar as
emendas de relator, que per-
mitem a aliados do governo
irrigar seus redutos eleitorais.
O governo é forçado depois a
rever esses cortes, em uma
operação que costuma trazer
desgaste ao ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e ao
próprio presidente.

Apesar das ponderações, o
tema não gerou nenhuma das
ressalvas às contas do presi-
dente da República. Cedraz
alegou que, para transformar
uma “observação” em san-
ção, precisaria estar “emba-
sado já com fatos muito mais
concretos e decisões já toma-

das”. “Mas o alerta, eu acho
que quem avisa amigo é”,
afirmou o ministro.

O TCU também aprovou a
emissão de um alerta a Bol-
sonaro devido à sanção irre-
gular da lei que prorrogou a
desoneração da folha de pa-
gamento, um benefício tri-
butário concedido a empre-
sas de 17 setores.

A lei foi publicada na noite
de 31 de dezembro de 2021
sem que o governo tenha
adotado as medidas de com-
pensação pela perda de recei-
tas, como manda a LRF (Lei
de Responsabilidade Fiscal) e
a própria Constituição. “Fi-
cou evidente a inobservância,
por parte do Poder Executivo,
de exigências constitucionais
e legais para criação ou pror-
rogação de renúncias tributá-
rias durante o exercício de
2021”, disse o parecer da área
técnica do tribunal.
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