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STJ diz que Sérgio Moro é imparcial
MPF questionou conduta de magistrado no julgamento do ex-presidente Lula, mas decisão monocrática negou parecer
FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM

O

MPF reconheceu uma série de atos do juiz Sérgio Moro que é vista como suspeição de parcialidade durante julgamento contra Lula

ministro do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ) Felix Fischer
negou ontemem decisão
monocrática, ou seja, individual, o recurso em que
a defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
alegava que o juiz federal
Sergio Moro é suspeito para
julgar o petista e conduzir
inquéritos contra ele na Operação Lava Jato. Na última segunda-feira o Ministério Público Federal (MPF)
emitiu um parecer, favorável à defesa do ex-presidente,
para que o pedido de suspeição fosse julgado no STJ.
No recurso, negado anteriormente pelo próprio
Moro e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), os advogados de
Lula enumeram, em nove
pontos, a suposta atuação
parcial do magistrado.
B' -.D.7"' "()*"&' .#0).'
outros aspectos, que o juiz
teria dado indicativos de
que condenaria o petista no
despacho em que aceitou a
denúncia do MPF; que Moro

CPMI DA JBS

CORRUPÇÃO

Rodrigo Janot será convocado a depor
ANTÔNIO OLIVEIRA

Após duas reuniões sem
conseguir colocar em votação
os mais de 200 requerimentos na pauta, a CPMI da JBS
aprovou, em cerca de dez minutos, mais de 50 dos pedidos
feitos por integrantes do colegiado. Entre eles, o convite
para ouvir o ex-procurador-geral da República Rodrigo
Janot, que deixou o cargo no
domingo passado (17/9).
Os requerimentos foram
aprovados na manhã de ontem em votação simbólica.
Dos 37 parlamentares que fazem parte do colegiado, 12 estavam presentes no momento
da aprovação.
“Não concordo que o ex-procurador venha como investigado, mas sim como convidado. Que ele venha para
tirar dúvidas. Mas que não
venha um deputado para trazer ataques em tom de vin!"#$"%&' "()*+,' +' -./,0"-+'
Delegado Francischini (SD-PR), um dos sub-relator da
CPMI.
Além de Janot, a comissão
ainda aprovou convite para
ouvir o procurador Eduardo
Pelella, que foi chefe de gabinete do ex-procurador-geral.
“Parece que a todo momento temos que pedir desculpas
por convocar A ou B. Mas
está claro no requerimento
de criação da CPMI o objetivo
de investigar o acordo de colaboração. Estaríamos prevaricação se não chamarmos os
envolvidos no acordo”, disse
Carlos Marun (PMDB-MS),
).1"0+)' -"' 2345&' "+' 6,708(car o convite a Pelella. Até
o momento, também foram
aprovados convites para falar na CPMI o ex-presidente
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo
Porciúncula Gomes Pereira,
e Márcio Lobo, advogado da
Associação de Acionistas Minoritários (Aidmin).

QUE CRISE?

Poder Legislativo
custa R$ 28 mi ao dia
!"#$%&'()'(*+,-.'(#'/0'123'4-567#$'
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2017, o esforço do Congresso Nacional para reduzir as suas despesas não
será dos mais relevantes. A Câmara
dos Deputados e o Senado Federal
.#;')&<%;#9.)'"&#8-$.)'(#'/0'1=>?'4-567#$'"%&%'?=1@A'B$$)'CD#&'(-E#&'CD#')'
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Casas Legislativas” estão previstos no
Projeto de Lei Orçamentária Anual.A
dotação para o orçamento do Congresso no ano que vem é superior, por
exemplo, à previsão de investimentos
J)4&%$'#'%CD-$-<K)'(#'#CD-"%;#9.)$L'
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órgãos superiores em 2017.

Ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot deve ser convocado pela CPMI sobre a JBS

MINISTRO DO STF

Mendes sugere troca de
nome do Espírito Santo
Durante julgamento no
Supremo Tribunal Federal
a respeito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade em que
a Procuradoria-Geral da República pede que o ensino religioso nas escolas seja de natureza não confessional - sem
vinculação a uma religião es/.9:(9"';&'+#0.*&'"9"<+,'=7,gerindo” um novo nome para
o Estado do Espírito Santo.
Ele votou pela improcedência da ação.
Em determinado momento do voto, o ministro ironizou: “Em algum momento
(vamos) chegar ao ponto de
discutir a retirada da estátua
do Cristo Redentor do morro
do Corcovado, por simbolizar
8#>,?#98"' 9)870@' .*' #+77+'
país?”.

“A alteração dos nomes
dos Estados? São Paulo passaria a chamar Paulo? Santa
Catarina passaria a chamar
Catarina? Espírito Santo ...
poderia se pensar num Espírito de Porco?”.
Os ministros Luís Roberto
Barroso, Rosa Weber e Luiz
Fux votaram pela procedência da ação. Do outro lado
(9")"*' A81*")&' B1.C"#-).'
de Moraes, Edson Fachin,
Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski.
O julgamento foi suspenso
e será retomando na quarta-feira (27) com os votos dos
ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Cármen Lúcia.
Assim, até agora, o placar
está 5 x 3 para permanecer
tudo como está em relação ao

ensino religioso nas escolas
brasileiras.
A análise do tema começou em agosto e foi interrompida no último dia 31 com
três votos a favor do modelo
“não-confessional”, isto é,
que se limita à exposição das
doutrinas, história, práticas
e aspectos sociais das diferentes crenças, assim como
do ateísmo e do agnosticismo. Votaram assim o relator,
Luís Roberto Barroso, e os
ministros Rosa Weber e Luiz
Fux.A divergência foi aberta
por Alexandre de Moraes,
para quem o Estado não pode
“censurar” a liberdade de expressão dos professores nem
contrariar a vontade de estudantes em aprofundar-se na
fé que escolheram.

INTERVENÇÃO

Deputado apoia fechamento do Congresso
M;';#-)'N$'")5O;-,%$'(#,5%&%<7#$'
do general Antonio Hamilton Mourão
pedindo uma intervenção militar caso
)'PD(-,-F&-)'9K)'&#$)58%')'"&)45#;%'
da corrupção, uma voz no Congresso
veio em defesa de tal posicionamento. Foi o deputado federal Cabo
Daciolo'JQR()ST/PL>'CD#'(-8D5U)D'
um vídeo em sua página no Face4))V'#9()$$%9()'%'-9.#&8#9<K)'(%$'
W)&<%$'!&;%(%$'#')'X#,6%;#9.)'()'
Y)9U&#$$)'Z%,-)9%5A'I[D%9()'#D'X%5)'
de intervenção militar, que algumas
vezes citei aqui dentro do Congresso
Z%,-)9%5>'"%&%AAA'\X#,6#;')'Y)9U&#$so Nacional’... não estou falando de
ditadura militar”, diz o parlamentar no
vídeo de 4 minutos e 4 segundos de
duração.

teria “esclarecido” pontos
da acusação feita pelos procuradores; que participou
de eventos ao lado de políticos investigados na Lava
Jato e fez provocações aos
advogados do petista após
uma audiência no processo.
Na decisão de ontem
E879F.)' "()*"' G,.&' "/.7")'
das alegações dos advogados quanto a infrações do
juiz federal, a declaração de
suspeição de Moro dependeria de um reexame das
provas no processo, o que
não seria possível pelo STJ
no momento. Lula recorreu
da condenação e o processo
tramita no TRF4.
“Na hipótese, entender de modo contrário ao
estabelecido pelo tribunal a quo, como pretende
o recorrente, implicaria o
revolvimento do material
fático-probatório, inviável
nesta seara recursal, e não
somente discutir a violação
à lei federal e aos tratados
internacionais referentes
à imparcialidade do juiz”,
"()*"'+'*8#870)+H

Temer recebeu propina por
hidrelétrica do Rio Madeira
O corretor Lúcio Bolonha
E,#")+' "()*+,&' .*' -./+8mento à Procuradoria-Geral
da República (PGR), que o presidente Michel Temer foi um
dos destinatários de propina
paga pela Odebrecht e Andrade Gutierrez em uma obra da
estatal Furnas no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia.
As duas empreiteiras são
sócias de Furnas na Santo
Antônio Energia, responsável
pela implantação e operação
da Hidrelétrica Santo Antônio,
obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) .
Além de Temer, teriam recebido propina os ex-deputados
Eduardo Cunha e Henrique
Eduardo Alves, os dois pre-

sos atualmente por conta de
desdobramentos da operação
Lava Jato. Funaro não cita os
valores da propina. De acordo
com o delator,
Cunha lhe contou que a
propina foi acertada pelos executivos Benedicto Júnior, da
Odebrecht, e Otávio Azevedo,
da Andrade. “Os valores foram
recebidos por Eduardo Cunha
e, posteriormente, foi repartido
entre com Henrique Eduardo Alves, Arlindo Chinaglia e
para Michel Temer”, diz Funaro em depoimento prestado
em 24 de agosto de 2017 e anexado à denúncia oferecida por
Rodrigo Janot contra Temer
por organização criminosa e
obstrução de Justiça.

