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EXPECTATIVA Com um placar de 3 a 1 a favor da execução antecipada de pena, o
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma hoje o julgamento sobre a possibilidade de prisão após
condenação em segunda
instância. Depois da leitura
de quatro votos, a expectativa é em torno do entendimento da ministra Rosa Weber, que deve sinalizar o rumo das discussões. Próxima
a votar, Rosa já se posicionou contra a execução provisória, mas tem seguido a
atual jurisprudência do Supremo, que admite a medida, considerada uma das
bandeiras da Lava Jato.
Os ministros Alexandre de
Moraes, Edson Fachin e Luís
Roberto Barroso votaram
ontem a favor da prisão após
condenação em segunda
instância. “Ignorar essa possibilidade é enfraquecer o
Poder Judiciário”, disse Moraes. "A decisão de segundo
grau é fundamentada, analisa de forma muito mais ampla a materialidade e a autoria (do crime) do que aquela
decisão lá atrás, de primeiro
grau”, afirmou
“Aqui decidimos uma vez,
depois a segunda e a terceira. Estamos decidindo a
quarta e nada diz que no ano
que vem alguém possa mudar de opinião e (aí) a gente
vai discutir de novo. A jurisprudência é um valor intrínseco em si. Precedente existe
para ser respeitado”, disse
Barroso. Os ministros Luiz

Nova fase da
Lava Jato mira
propina de grupo
ítalo-argentino
TANGO & CASH Os procuradores do Ministério Público
Federal (MPF) afirmaram
possuir indícios de que o
grupo multinacional ítalo-argentino Techint pagou,
entre 2008 e 2013, cerca de
US$ 12 milhões de propina,
aproximadamente R$ 49
milhões, a Renato de Souza
Duque, ex-diretor de Serviços da Petrobras. O repasse é
alvo da Operação Tango &
Cash, 67ª da Lava Jato, deflagrada ontem para investi-
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Favorável à medida, Barroso observa o relator das ações, Marco Aurélio, que votou contra a execução da pena

Com 3x1 a favor da prisão, STF
volta hoje a julgar 2ª instância
Fux e Cármen Lúcia, que
ainda não se manifestaram,
devem seguir a corrente favorável à medida.
Nos bastidores do Supremo é dado como certo que a
execução antecipada de pena será revista. A dúvida é se
a Corte vai optar por uma
solução intermediária - o
Superior Tribunal de Justiça,
que funciona como terceira

instância - ou pelo trânsito
em julgado. Esse segundo
cenário beneficiaria o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), que já foi
condenado pelo STJ, mas
ainda aguarda um recurso.
Em sentido contrário, o
relator das três ações julgadas, ministro Marco Aurélio
Mello, defendeu a prisão
apenas depois do esgota-

gar suspeitas de lavagem de
dinheiro e corrupção passiva
e ativa em negócios firmados
junto à estatal.
Cerca de cem agentes da
Polícia Federal cumpriram
23 mandados de busca e
apreensão nos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e
Paraná, autorizados pela 13ª
Vara da Justiça Federal de
Curitiba. Foi determinado o
bloqueio de bens no valor de
R$ 1,7 bilhão dos suspeitos.
O MPF acredita que as propinas correspondiam a 2%
do valor de cada contrato, o
que pode ter gerado o pagamento indevido de cerca de
R$ 60 milhões.
Os investigadores da Lava
Jato apuram se o grupo empresarial repassava valores
via empresas offshore a

ex-diretores e ex-gerentes
da Petrobras, mediante a celebração de contratos fraudulentos de assessoria ou
consultoria. O nome de Duque para a direção da estatal
foi indicação política do PT,
conforme afirmou o ex-ministro José Dirceu em depoimento ao então juiz Sergio
Moro no ano passado.
O MPF suspeita que a propina tenha sido uma contrapartida sobre a contratação
da Confab Industrial, subsidiária brasileira do Grupo
Techint, para fornecer tubos
à Petrobras. De 2006 a 2012,
ano em que Duque deixou a
Diretoria de Serviços, a
Confab celebrou contratos
com a estatal petrolífera no
valor de aproximadamente
R$ 3 bilhões.

mento de todos os recursos.
Ele deverá ser seguido por
Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski e Celso de
Mello. A expectativa é a de
que Rosa integre essa corrente, totalizando outros
cinco votos para derrubar a
prisão. Dessa forma, caberia
ao presidente do STF, Dias
Toffoli, desempatar o julgamento e definir o placar.

Agentes da PF cumprem mandados em endereços de alvos no Rio
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SÍTIO DE ATIBAIA O procurador da República Maurício
Gerum pediu ao Tribunal
Regional Federal da 4ª Região que anule a condenação
a 12 anos e 1 mês do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) na ação penal sobre o sítio de Atibaia. Em parecer apresentado às 19h40
de ontem, Gerum requer a
nulidade do processo pede
que o caso volte à fase de
alegações finais.
Em decisão, o relator da
Operação Lava Jato no
TRF-4, João Pedro Gebran
Neto, marcou para dia 30 o
julgamento da 8ª Turma da
Corte sobre a aplicação da
decisão do Supremo Tribunal Federal na ação penal
que condenou Lula pela segunda vez. O parecer é embasado no entendimento recente do Supremo, que anulou outra condenação da Lava Jato e determinou que delatores entreguem seus memoriais antes de delatados.
“Não há diferença substancial entre o rito observado neste processo quanto à
ordem de apresentação das
alegações finais e aquele
considerado pelo STF como
ofensivo à Constituição em
dois recentes precedentes,
um deles decidido pelo Plenário e com indicação de
formulação de tese”, destacou Gerum no parecer.
JOSÉ LUCENA/ESTADÃO CONTEÚDO
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PROCURADOR PEDE
QUE CONDENAÇÃO DE
LULA SEJA ANULADA

Há uma
atuação sinistra de
delinquentes que
vivem na atmosfera
sombria e covarde
do submundo
digital, em
perseguição ao
estranho e perigoso
projeto de poder
Celso de Mello
Ministro decano do Supremo, ao criticar
ataques, ofensas e ameaças de milícias
virtuais contra integrantes da Corte

