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DE SÃO PAULO

Em nota após a divulga-
ção do pedido de prisão do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, nesta quinta-
feira (10),aassessoriadope-
tista classificou a atuação
doMinistérioPúblicodeSão
Paulo de parcial.
Embora a denúncia con-

tra Lula seja assinada por
três promotores, o entorno
do ex-presidente decidiu
centrar forças contra o pro-
motor Cassio Conserino.
O petista ditou o tom da

estratégia assim que soube
do pedido de prisão. Infor-
madodadecisãopelopresi-
dente de seu instituto, Pau-
lo Okamotto, ironizou, se-
gundo relato de dois parti-
cipantes da conversa: “Te-
mos que pedir a prisão dele
[Conserino] também”.

O Instituto Lula pôs em
práticaaestratégia emnota
divulgada no início da noi-
te na qual afirma que Con-
serino “possui documentos
que provam que o ex-presi-
dente Lula não é proprietá-
rio nem do tríplex no Gua-
rujánemdesítioemAtibaia,
e tampouco cometeu qual-
quer ilegalidade”.
E acrescenta, atacando o

promotor:“Mesmoassim,so-
licitamedidacautelarcontra
oex-presidenteemmaisuma
triste tentativa de usar seu
cargopara fins políticos”.
O InstitutoLuladiz ainda

queConserino“nãoéopro-
motor natural do caso”. O
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público chegou a
seracionadopelodeputado
federal Paulo Teixeira (PT-
SP), na tentativa de afastar
Conserino da investigação,
masoórgãodecidiumanter
o promotor no caso.
Oadvogadoda famíliado

ex-presidente,CristianoZa-
nin Martins, disse em nota
que a fundamentação para
o pedido de prisão busca
“amordaçar um líder políti-

co, impedir a manifestação
do seu pensamento e até
mesmo o exercício de seus
direitos”. “Somentenadita-
dura,quandoforamsuspen-
sas todasasgarantiasdoci-
dadão, é que opinião e o
exercício de direitos eram
causa para a privação da li-
berdade”, disse.
Segundo o advogado, os

promotoresnãodispõemde
fato concretopara justificar
as imputaçõescriminais fei-
tas ao ex-presidente e seus
familiares. “Não caminha-
ramumpassoalémdahipó-
tese. Basearam a acusação
deocultaçãodepatrimônio
emdeclaraçõesopinativas”.
A defesa de Lula aponta

aindaqueaapresentaçãoda
denúncia “confirma o con-
flito de atribuições” entre o
Ministério Público de São
Paulo e o Federal, no Para-
ná, que também investiga a
relaçãodeLulacomotríplex.
Osdoisórgãos sãoacusa-

dos pela defesa de investi-
garem os mesmos fatos, o
que poderia caracterizar
abuso.OsadvogadosdeLu-
larecorreramaoSTF(Supre-

mo Tribunal Federal) para
que apenas um dos investi-
gadores continuenaapura-
ção, mas foram derrotados
no pedido de liminar.
Nofimdatardedestaquin-

ta,Lula reuniudirigentesdo
partidoemumhotelnocen-
trodeSãoPaulo.Opresiden-
te doPT,Rui Falcão, engros-
souodiscursodedesqualifi-
caçãodopromotoresedisse
confiante que a juíza não vá
atender a “esse pedido tres-
loucado”.Segundoele,éum
“medidamidiática”.

OutrOs citadOs
AdefesadeLéoPinheiro,

daOAS,afirmouquenãovai
se manifestar. O advogado
Luiz Flávio Borges D’Urso,
que defende o ex-tesourei-
ro do PT João Vaccari Neto,
classificoucomo“absurdo”
o pedido. “Vaccari saiu da
presidênciadaBancoopem
2010 e não tem nada a ver
com o caso do tríplex que
ocorre anos depois”.
Asdefesasdosdemais ci-

tados não foram localiza-
das. (Catia Seabra, thaiS arbex
e bela Megale)

Ação tenta ‘amordaçarum
líderpolítico’, dizadvogado
Emnota, Instituto Lula
classificou atuação do
Ministério Público de
SPde parcial e atacou
promotor Conserino
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Opedidodeprisãopreven-
tivadoex-presidenteLulapor
promotoresdoMinistérioPú-
blicopaulistadespertouacrí-
tica de juristas ouvidos pela
Folha, que classificaram a
medida como “exagerada”.
Oex-ministrodoSTJ(Supe-

rior Tribunal de Justiça) Gil-
son Dipp destacou que para
pedir a prisão de um investi-
gadoéprecisoquehajao“mí-
nimo de ação concreta mos-
trando que ele pode destruir
provas, trazer risco à ordem
pública ou fugir”. Esse, po-
rém, não configura o caso de
Lula, segundo Dipp.
O ex-ministro tambémcri-

ticouasprisõespreventivase
dissequeessepedido foi“um
dos tantos exageros de pri-
sõespreventivasqueocorrem
neste momento no Brasil”.
“Parecequeasprisõespre-

ventivassãoasúnicas formas
de se obter provas”, conclui.
O criminalista e professor

daFGVCelsoVilardi conside-
rou o ato “umverdadeiro ab-
surdo” e disse que o pedido
não temnenhumfundamen-
to na lei processual penal.
“O STF (Superior Tribunal

Federal) já julgouquenão se
pode prever que o acusado
destruirá provas. É preciso
mostrar que ele tomou uma
atitudeconcreta.Aconjectu-
ra é ilegal e isso foi pacifica-
donoSupremoháanos.Aco-
moção social está pesando
contra o réu”, disse.
O jurista Ives GandraMar-

tinsoptoupor falar“emtese”
sobre o caso por não conhe-
cer os autos, e afirmou que
nãovêfundamentaçãodeum
pedido de prisão preventiva
com base no argumento de
queLulapossadeixar opaís.
“Tenho impressão de que

esse risco é difícil, pois ele é
conhecido. Os outros dois
pressupostos da preventiva
—possibilidade de destruir
provas e provocar a ordem
pública— é difícil avaliar.”
O advogado criminalista

DanielBialski, sóciodoBials-
kiAdvogadosAssociados,diz
que“prisãopreventivaéuma
exceção,nãoa regra”. “Apri-
são preventiva, nesse caso,
foi umamedida extrema.”
Bialski diz ainda que “o

único complicador desse ca-
so é a comoção social” e que
tal fato “não serve para de-
cretar uma prisão”.
A APMP (Associação Pau-

lista do Ministério Público)
divulgou uma nota de apoio
aos promotores afirmando
que a atuação deles é “pau-
tada pela isenção e técnica”.
Diz que promotores “são

obrigadosaproporaaçãope-
nal pública quando houver
prova da materialidade e in-
dícios de autoria de fatos cri-
minosos —hipótese do pre-
sente caso— mandamento
que se aplica independente-
mente de quemseja a pessoa
do denunciado”.
AAPMPdisseaindalamen-

tar que a defesa “se verta em
meroataque”aospromotores
e que “isto se faça emmeio à
evidente espetacularização
dos fatos, comdescabidodis-
cursodevitimizaçãopolítica”.

Pedido afronta
a lei, afirmam
especialistas

“ Foi umdos
tantos exageros de
prisões preventivas
que ocorremneste
momentonoBrasil
gilSonDipp
ex-ministro do STJ

aatuaçãodos
promotores é
pautadapela isenção
apMp

DE BRASÍLIA

O Planalto recebeu com
preocupação o pedido de pri-
sãopreventivadoex-presiden-
te Luiz Inácio LuladaSilva.
Dentrodogoverno,aavalia-

ção é de que a ação doMinis-
tério Público de São Paulo foi
exageradaesebaseouemele-
mentos e provas inconsisten-
tes.Aapostaéquedificilmen-
te a Justiça autorizaráaprisão
do ex-presidente.
ComonodiadaaçãodaLa-

va Jato contra Lula, a ordem
do governo foi sair em defe-
sa do petista, como fez o mi-
nistroEdinhoSilva (Comuni-
cação Social). “Estamos fa-
lando de um ex-presidente
que teve a maior aprovação
da história do país e é uma
das liderançasmais respeita-
das domundo”, afirmou.
OPTfezomesmonaCâma-

ra, no Senado e nos Estados.
Para o governo, o pedido

dos promotores de São Pau-
lo foi expedido como reação
àpossibilidadedoantecessor
dapresidenteDilmaassumir
um cargo de ministro, o que
daria a ele foro privilegiado.

OpOsiçãO
A oposição decidiu não re-

ferendar de pronto o pedido
de prisão preventiva de Lula.
Para o vice-presidente nacio-
naldoPSDBecoordenadorju-
rídicodalegenda,odeputado
Carlos Sampaio (SP), a medi-
da “é inusual” e não tem em-
basamento jurídico sólido.
“Nãoéumacondutausual

fazeradenúnciaepedirapri-
sãodo investigado”,afirmou.
“Isso foge à normalidade.
[Lula] serprocessadoécorre-
to. Aguardar o julgamento, é
correto,masnãoéporque te-
mos divergências políticas
que vou querer para ele algo
diferente do que quero para
qualquer cidadão”, concluiu
o deputado, que é promotor
público de carreira.
Em nota, o líder do PSDB

no Senado, Cássio Cunha Li-
ma (PB), também condenou
a ação. “Não estão presentes
os fundamentos que autori-
zam o pedido de prisão pre-
ventiva, até porque o Minis-
tério Público Federal e a Po-
lícia Federal fizeram buscas
e apreensões muito recente-
mente buscando provas”.
“Vivemosummomento in-

comum na vida nacional. É
preciso ter prudência”, con-
cluiu Cunha Lima.
O presidente nacional do

DEM, senadorAgripinoMaia
(RN), disse que “o momento
é de extrema tensão e é pre-
cisotermoderação,equilíbrio
econfiançanas instituições”.
Ele defendeu ainda que a

Constituiçãosejaaúnicamé-
trica para qualquer tipo de
ação e que é preciso ter em
conta que “todos são iguais
perante a lei”.
Nos bastidores, os princi-

pais articuladores da oposi-
çãoafirmamque,umpedido
de prisão preventiva de Lula
sembases sólidas seria, nes-
semomento, umdesserviço.
Segundo esse raciocínio, a
novaofensivacontraLulapo-
de inflamar aindamais ami-
litânciapetista. (gUStaVoUribe,
ValDo CrUZ e Daniela liMa)

Governoavalia
queprisãonão
serádecretada

“ Não éuma
conduta usual
fazer a denúncia e
pedir a prisãodo
investigado. isso
foge ànormalidade.
aguardar o
julgamento,
é correto
CarloS SaMpaio
deputado, coordenador jurídico
e vice-presidente do psdb

Marlene Bergamo/Folhapress

O presidente do PT, Rui Falcão, dá entrevista coletiva em hotel de SP após a divulgação do pedido de prisão de Lula

MÔNICa bERgaMO
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A deputada federal Jandi-
ra Feghali (PC do B-RJ) afir-
ma que “é de uma incompe-
tência impressionante”, “ri-
dículo” e sinal de “absoluta
má-fé”doMinistérioPúblico
do Estado de São Paulo citar
ovídeoqueela fezdeLulapa-
ra embasar o pedido de pri-
são do ex-presidente.
Nele, Lula conversa com a

presidente Dilma Rousseff,
no diretório do PT, depois de
prestar depoimentoàPolícia
Federal, na sexta (4). Ele usa
umpalavrãoaorelatarasper-
guntas que foram feitas a ele
pelos policiais.
A parlamentar aponta o

que seria o principal proble-
ma:novídeo,aocontráriodo
que foi divulgado, segundo
ela,Lulanãoafirma“elesque
enfiemnocuoprocesso”, re-
ferindo-se a quem o investi-
ga.Mas sim“eles queenfiem
no cu o acervo”.
SegundoFeghali, oex-pre-

sidente se referia ao acervo
que levoudaPresidência de-
poisdedeixar ogoverno.Por
lei, ex-mandatários levam
objetosedocumentosquega-
nharamde presente embora
tenhamque se responsabili-
zar por eles.
A OAS pagou até o início

deste ano o aluguel do depó-
sito em que o arquivo de Lu-

la ficou armazenado. A Polí-
cia Federal o questionou na
sexta-feira sobre o assunto.
A parlamentar afirma que

Lula relatava a outra pessoa
as perguntas feitas pelos po-
liciais.Aprova, diz adeputa-
da,dequeopetistanãose re-
feria a “processo” e sim ao
acervo seria a frase que ele
diznasequênciadopalavrão,

explicando o conteúdo do
queguardavanumdepósito:
“Éummontedecontêiner,de
tranqueira que eu ganhei
quandotavanaPresidência”.
É possível ouvir esse se-

gundo trechocomclarezano
vídeo. Já a expressão emque
ele usa palavrão não é clara,
pois a voz de Feghali, nesse
momento, encobreadeLula.
Ela lembra que o ex-presi-

dente tambémfalou sobre as
“tranqueiras”doacervo logo
depois, numa entrevista.
Adeputadadiz que, ainda

que se referisse ao processo,
“falar palavrão não é crime.
Todo mundo solta um pala-
vrãoquandoestáindignado”.
“Lula estavaentreamigos,

em ambiente privado. Não
estava falando em público,
nãodesrespeitouninguém”,
afirmou. Feghali diz que re-
solveu filmarelamesma, ten-
do ao fundoo ex-presidente,
porque tentava “acalmar a
militância”,preocupadacom
o que ocorrera com Lula na-
quela manhã.

Usarvídeoempedidoé ‘ridículo’, dizdeputada
Emgravação de Jandira Feghali, Lula fala palavrão após ter sido interrogado pela PF

Reprodução

Jandira Feghali em vídeo que foi citado por promotores






