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Segunda denúncia de Janot contra
Temer perde a força
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Três episódios estão enfraquecendo, e
muito, a denúncia do ex-procurador geral
da República Rodrigo Janot contra o
presidente Michel Temer. E, em
consequência, aumentando as chances de
que ela seja rejeitada pela Câmara dos
Deputados. E, por tabela, ameaçando
tanto o acordo de leniência da JBS como
a validade das provas que embasaram as
duas denúncias de Janot. 
 
A primeira questão refere-se aos novos
diálogos gravados entre Joesley Batista e
Ricardo Saud, agora revelados, em que
ambos desvendam, um pouco mais, as
manobras para implicar Temer a mando
da Procuradoria Geral da República. A
conversa – publicada na revista “Veja”
neste fim de semana – mostra que os procuradores ficaram decepcionados com a
gravação do diálogo entre Joesley e Temer e queriam mais evidências. As novas
revelações jogam mais suspeitas sobre como o processo foi conduzido. 
 
A segunda questão está na entrevista dada pelo ex-presidente da Câmara Eduardo
Cunha à revista “Época”, em que afirma que a ausência de evidências que
comprometessem o presidente Michel Temer impediu que ele fechasse um acordo
de delação premiada com a Procuradoria. Ou seja, sem fatos que implicassem
Temer depois que ele assumiu a Presidência da República, não haveria interesse no
acordo. Parece que Janot não queria apurar fatos. Queria, simplesmente, derrubar
o presidente. Com ou sem razão. 
 
O terceiro episódio está para acontecer e pode ampliar, sobremaneira, os
problemas do ex-procurador geral. O procurador Angelo Vilela, que ficou preso por
mais de 70 dias sem ser ouvido (no melhor estilo dos regimes autoritários), vai
depor na CPMI da JBS nesta semana e parece disposto a dar detalhes que podem
constranger, ainda mais, Rodrigo Janot. Basta revelar um pouco do que sabe a
respeito das tratativas para a montagem da trama que resultou na gravação do
presidente. 
 
Em consequência, fica reforçada a percepção do mundo político de que Rodrigo
Janot agiu de forma deliberada e intencional para criar condições que pudessem
incriminar Temer. Portanto, sem fatos novos, como revelações adicionais, a
segunda denúncia caminha para o arquivo. 
 
Mas o governo, que esperava encerrar o assunto o mais rápido possível, deve
consumir boa parte do mês de outubro com o tema na agenda da Câmara. O
Planalto esperava votar a denúncia em plenário antes do feriado do dia 12. Muito
provavelmente, no entanto, a votação ficará para a semana do dia 23. Nesta
semana, o presidente Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da
Secretaria Geral da República, Moreira Franco, apresentam suas defesas na
Comissão de Constituição e Justiça. Após a apresentação, o relator, deputado
Bonifácio Andrada (PSDB-MG), terá cinco sessões para ler seu parecer. 
 
Considerando que a defesa possa ser apresentada na quarta-feira (4), o relator
teria até a quarta seguinte (11) para ler o parecer. Com pedido de vista, a votação
ficaria para a semana do dia 16. Em geral, a comissão se reúne às terças-feiras. Os
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COMENTÁRIOS (7)

debates devem demorar. 
 
Todos os 66 membros e seus respectivos suplentes poderão falar por até 15
minutos. Outros 40 deputados não membros da comissão (20 favoráveis à
denúncia e 20 contrários) também terão direito à fala por até dez minutos. Ou seja,
a votação na CCJ pode ser concluída no dia 18 de outubro. 
 
Depois, o parecer da comissão será lido no plenário da Câmara na quinta (19).
Com isso, poderá ser incluído na pauta de votações. Como dificilmente haverá
quórum numa sexta-feira para votar a matéria, o mais provável é que a votação
ocorra na semana seguinte. Ou seja, no dia 24.10.
 

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Prezado Isidoro, sem pretensões de causar-lhe algum desgosto e/ou
frustrações, assim como aos demais petistas, lamento informar que o juiz
Sérgio Moro acaba de receber prêmio internacional da Universidade de
Notre Dame em reconhecimento à sua luta contra a corrupção no Brasil.
Debalde os esforços do corrupto Lula em tentar jogar a sociedade contra
ele, chamando-o de juiz parcial a serviço das elites. Além de tentar aquela
cena grotesca: analfabeto versus doutora (...).  
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 11:56 AM Oct 05, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Isidoro, Aécio está com a liberdade cerceada. Ele só não está na cadeia.
Quanto ao Sylo Costa, nem o conheço pessoalmente. Menos ainda a vida
particular dele. Enquanto a região dele é o norte de Minas, a minha é o
Alto Paranaíba. Sou engenheiro e ele advogado, portanto, nada a ver com
ele. Quanto ao Moro, em 17 processos ele já condenou 67 bandidos.
Enquanto isso, o STF (...) nada. Por isso, Lula que não é bobo, odeia Mora.
E vocês adoram escutar o canto dessa sereia. Até quando?  
Responder - 2 - 2 - Denunciar - 4:59 PM Oct 04, 2017

Isidoro 
Humberto

O colunista tenta justificar a fraqueza da denuncia porque ele próprio é
parte menor da quadrilha. Com certeza quer o chefe liberado para seguir
até 2018. Esse é o compromisso com a democracia desses canalhas. E para
vc Nestor , Aecio não está preso. Deveria estar, as provas são robustas. A
respeito do Moro, sabemos sua posição, voce sabe que el não tem provas,
mas a sua questão é de carater. Assim como vc implorava para Sylo Costa
dizer que não recebia dois salários quando eu aqui o denunciei. 
Responder - 4 - 1 - Denunciar - 3:15 PM Oct 04, 2017

Isidoro 
Humberto

vamos aos tres episodios: O primeiro:A referencia é a revista Veja- Como
sempre o jornalismo de paranormal(eles conseguem reproduzir conversas
onde não estiveram) e de esgoto é referencia para canalhas. O
segundo:Entrevista de Cunha a revista època- O cara ta preso, como pode
só andar de terno e dar entrevista estando preso (ou a entrevista tinha um
finalidade definida pelo Moro?) O terceiro episodio é criação do colunista
para justificar a canalhice propria e a cumplicidade com os ladrões. 
Responder - 4 - 1 - Denunciar - 3:10 PM Oct 04, 2017

joao 
marcio 
pinto 
correa

ACHO QUE TEM QUE PERDER MESMO. TUDO DA JBS INSPIRA
MENTIRA, FICÇÃO, REALISMO FANTÁSTICO, ETC. O TEMER NÃO PODE
SAIR AGORA, MESMO PORQUE NÃO Á PROVAS CONCRETAS CONTRA
ELE. ELE SAIRÁ NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. O DR. RODRIGO
JANORT, COM TODO O MEU RESPEITO, PERDEU A CREDIBILIDADE,
DIANTE DOS FATOS OCORRIDOS. CRITICO NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO PLENO ESTADO DE DIREITO EM QUE
VIVEMOS. 
Responder - 0 - 3 - Denunciar - 12:30 PM Oct 04, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Antonio Coelho, não estou entendendo a sua bronca. Veja, Lula já
condenado, recorre em liberdade, enquanto Aécio não condenado está
preso. Se estiver havendo alguma regalia, esta estaria beneficiando mais ao
primeiro que ao segundo. Moro está se tornando ídolo porque é serio e não
corre atrás do canto da seria. A continuar assim, não demora muito os
militares estarão chegando por aí; dentro da Constituição. Que sejam bem
vindos.  
Responder - 1 - 2 - Denunciar - 11:19 AM Oct 04, 2017

Antonio 
Coelho

Mas esta mesma turma, representada por este colunista, quer porque quer
a condenação do Lula. De fato, esta turma é simplesmente asquerosa,
nojenta. O que este cara, o colunista, representa é exatamente a sujeira
que encobre este país e revolta só quando é contra o PT. O Moro é ídolo, o
Janot o diabo. E não é voz isolada, faz parte do grupo da globo, do
estadão, do uai, etc e tal, os mesmos que acobertam o ah é sim.  
Responder - 6 - 1 - Denunciar - 10:06 AM Oct 04, 2017
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Li e aceito os termos de utilização
(http://www.otempo.com.br/termos-
de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-
1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conecte-se com

ATENÇÃO
Cadastre-se para poder comentar

Cadastrar

logo-definir-seu-caminho-
1.1852873)
O Galo precisa logo definir
seu caminho
(/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-
vitor-cirilo/o-galo-precisa-
logo-definir-seu-caminho-
1.1852873)

(/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-
vitor-cirilo/o-
galo-precisa-
logo-definir-seu-
caminho-
1.1852873)

Daniel Barbosa
(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-tardio-e-vago-
de-viagem-1.1852930)
Relato tardio e vago de
viagem
(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-tardio-e-
vago-de-viagem-1.1852930)

(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-
tardio-e-vago-
de-viagem-
1.1852930)

Todas as colunas (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-murillo-de-
aragao)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cubGl2cmFyaWFjdWx0dXJhLmNvbS5ici9wLy0zMjMxNjE3P2lkX2xpbms9MTI1NzEmdXRtX3NvdXJjZT1sb21hZGVlJnV0bV9

LIVRARIA CULTURA
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5SAXZYYXJPYWN1BHR1CMEUY29TLMJYLW==/35897826/10013)

zu e seu pai -
9788572632416

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cubGl2cmFyaWFjdWx0dXJhLmNvbS5ici9wLy0zMjMxNjE3P2lkX2xpbms9MTI1NzEmdXRtX3NvdXJjZT1sb21hZGVlJnV0bV9tZWRpdW09YWZp

R$23,50
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cubGl2cmFyaWFjdWx0dXJhLmNvbS5ici9wLy0zMjMxNjE3P2lkX2xpbms9MTI1NzEmdXRtX3NvdXJjZT1sb21hZGVlJnV0bV9

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTIyNjA0MDk5L2xpdnJvLXZhZGUtbWVjdW0tdHJhZG

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Livro - Vade Mecum
Tradicional -

9788502625631
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTIyNjA0MDk5L2xpdnJvLXZhZGUtbWVjdW0tdHJhZGljaW9uYWw

R$53,70
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTIyNjA0MDk5L2xpdnJvLXZhZGUtbWVjdW0tdHJhZG

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vNzUwOTg2Mi9saXZyby10

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Livro - Tratado de
Fisiologia Médica -

9788535237351
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vNzUwOTg2Mi9saXZyby10cmF0YWRv

R$198,00
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vNzUwOTg2Mi9saXZyby10

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5naXJhZmEuY29tLmJyL2ZpdG5lc3MvR2Fy

GIRAFA
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5NAXJHZMEUY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Ciclocomputador Edge 520
Bundle Garmin GPS Auto

Lap Compacto Compatível
com Virb preto Fitness

Monitoramento de
Atividades Físicas Preto

2,3 Polegadas ( Colorido )
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5naXJhZmEuY29tLmJyL2ZpdG5lc3MvR2FybWluL2

R$1.663,11
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5naXJhZmEuY29tLmJyL2ZpdG5lc3MvR2Fy

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hYy5jb2

FNAC
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5MBMFJLMNVBS5ICI8=/35897826

Uma Pergunta Por Dia
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hYy5jb20uYn

R$22,30
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hYy5jb2

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0c

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3D

Livro - Histologia Básica:
Textos e Atlas -
9788527723114

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cD

R$290,46
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0c

Navegue em nosso SHOPPING (/shopping): Ofertas em Destaque (/shopping/) | Smartphones e Tablets (/shopping/smartphones-e-tablets) | TVs e
Acessórios (/shopping/tvs-e-acessórios) | PETs (/shopping/pet) | Games (/shopping/games) | Informática (/shopping/informatica) | e muito mais

(/shopping)!

MULTIMÍDIA HOME

(http://www.otempo.com.br/hotsites/minas-no-
brasil-de-2018)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/o-adeus-
%C3%A9-a-not%C3%ADcia)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/homenagem-
a-drummond)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/vivendo-a-
morte)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/meu-quintal-
%C3%A9-o-anel)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/mina-de-
conflito)

Minas no Brasil de 2018
(http://www.otempo.com.br/hots

O adeus é a notícia: a
reestruturação da crônica

Especial: 115 anos de Carlos
Drummond de Andrade

Vivendo a morte
(http://www.otempo.com.br/hots

Meu quintal é o Anel
(http://www.otempo.com.br/hots

Mina de conflito
(http://www.otempo.com.br/hots
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