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A Câmara dos Deputa-
dos instalou ontem uma 
comissão formada por 
juristas que vai elaborar 
um anteprojeto para re-
formar a Lei de Lavagem 
de Dinheiro. O objetivo é 
atualizar a legislação, en-
tre outros pontos, sobre 
as novas formas de lava-
gem utilizando mecanis-
mos digitais. A comissão 
conta com a participação 
de magistrados, membros 
do Ministério Público, 
acadêmicos e especialis-
tas e terá 90 dias para con-
cluir seus trabalhos.

O coordenador do co-
legiado, o ministro do 
Superior Tribunal de Jus-
tiça Reynaldo da Fonseca, 
destacou que o crime de 
lavagem movimenta cer-
ca de R$ 6 bilhões por ano 
no Brasil e que no mundo 
movimenta cerca de US$ 
1 trilhão ao ano e que o 
dinheiro ilícito, muitas 
vezes, tem origem em cri-
mes antecedentes como 
tráfico de drogas, contra-
bando de bens, extorsão 
e outras atividades ilegais 
realizadas por estabeleci-
mentos legalizados. n

Comissão que vai discutir o tema foi instalada ontem

Câmara quer mudar lei 
sobre lavagem de dinheiro

Senado reúne assinaturas para 
instalar CPI sobre queimadas

Senadores protoco-
laram ontem o pedido 
de criação de uma Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Crise 
Ambiental. A instalação 
da CPI depende agora 
da autorização do pre-
sidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM). O 
recolhimento das assi-
naturas foi capitaneado 
pela senadora Eliziane 
Gama (Cidadania), coor-
denadora da Frente Am-
bientalista no Senado.

Segundo Eliziane, o 
objetivo é investigar o 
“desmonte da governan-
ça ambiental” no Po-
der Executivo, além das 
queimadas na Amazônia 
e no Pantanal. “Culpar 
índios e caboclos pelos 
incêndios na Amazônia e 
no Pantanal é um acinte 
à inteligência nacional e 
internacional, uma agres-
são aos fatos, ao não falar 
de madeireiros, grileiros e 
especuladores impatrió-
ticos”, afirmou. n

Plenário virtual do STF decidirá 
sobre depoimento de Bolsonaro

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) Marco Aurélio 
Mello (foto) decidiu en-
viar ao plenário virtual, 
entre os dias 2 e 9 de 
outubro, a análise da 
possibilidade de o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
prestar depoimento por 
escrito sobre a suposta 
interferência na Polícia 
Federal. O pedido foi 
feito pela Advocacia-
Geral da União (AGU), 
que defende que Bol-

sonaro tenha direito a 
escolher a data e o for-
mato do próprio depoi-
mento.

O relator original do 
pedido, ministro Celso 
de Mello, já negou essa 
possibilidade e autori-
zou a Polícia Federal a 
marcar uma oitiva pre-
sencial. Marco Aurélio 
Mello assumiu o anda-
mento do caso porque 
Celso de Mello está de 
licença até o próximo 
sábado (26). n

Comissão terá 90 dias para concluir seus trabalhos
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