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Defesa de Lula investe na divisão exposta e assumida do STF para evitar que ex seja preso depois do
julgamento dos embargos do TRF-4
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Gilmar Mendes participa da pressão dos colegas de Cármen Lúcia para que ela crie a lei Luloca. Foto: Nelson Antoine/Pagos

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na
manhã de terça 20 de março de 2018 com os seguintes temas: a manchete do Estadão registrou que, sob pressão,
STF debate prisão em segunda instância; o ministro do STF Gilmar Mendes foi “sorteado” para relatar pedido dos
advogados cearenses de um habeas corpus coletivo para condenados em segunda instância e o negou; mais uma
notícia importante protagonizada pelo mesmo Gilmar Mendes é que ele determinou monocraticamente que o juiz
Marcelo Bretas refaça a partir do zero todos os depoimentos da Operação Ponto Final; Lula enfrentou oposição
em Bagé,  no Rio Grande do Sul, por onde iniciou nova peregrinação na tentativa de liderar resistência à ordem de
prisão do TRF-4 de Porto Alegre; autorizado pelo TRF-4, depois de ter indeferido seus recursos, Sérgio Moro
mandou executar a pena do empreiteiro Gerson Almada; o BR 18 do Estadão publicou que o ministro do STF Dias
Toffoli informou, segundo o blog da repórter Andrea Sadi, da GloboNews, que dia 27 vai liberar para votação o
pedido de vista sobre a extinção do foro privilegiado, cuja maioria foi obtida anteriormente e agora isso passa a

http://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne
http://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/wp-content/uploads/sites/339/2018/03/gilmar2.jpg


p ç p g j g p
depender de Cármen Lúcia; está na primeira página do Estadão que o general interventor revelou que segurança
do Rio tem déficit de 3 bilhões e 100 milhões de reais, mas Temer primeiro anunciou concessão de 600 a 800
milhões; e a investigação policial sobre a execução de Marielle e Anderson está parecendo fazer parte de uma série
de filmes de Os Trapalhões. Alexandre: Garcia comentou a prisão em segunda instância cada vez mais
confirmada; os partidos perdidos na eleição presidencial; e até bispo, monsenhor e padres entraram na
corrupção. Eliane Cantanhêde abordou o encontro de Carmen Lucia com ministros do Supremo, que tentam
emparedá-la para novo julgamento sobre a segunda instância; o juiz Sérgio Moro usando uma sentença para fazer
uma defesa contundente da prisão após a segunda instância. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy disse que,
atingidas por diferentes desafios, as esquerdas brasileiras “tentam explorar o assassinato da vereadora Marielle
Franco como um fato político”, mas “a sociedade, em sua maioria, não vai aceitar” essa versão, conforme o
cientista político Murilo Aragão, da Arko-Advice, de Brasília.
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Inesperada revitalização da Lava Jato e do combate à corrupção pode ter levado Lula a tentar abrigar-se no
passado voltando ao sindicato de origem, do qual contempla algo que se assemelha à aproximação do
ostracismo

Ostracismo à vista
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Volta de Lula ao sindicato antes da execução penal da sentença pode ser começo do fim. Foto: Miguel Schincariol/AP

No momento em que se esperava que o STF decretasse o esvaziamento da Operação Lava Jato e, com isso, o
próprio combate à corrupção no Brasil, a ministra Rosa Weber virou o jogo num voto histórico, negando habeas
corpus impetrado pela defesa de Lula da Silva, o que permitiu que o TRF-4 mandasse o juiz Sérgio Moro prendê-
lo. Essa reviravolta permitiu que os policiais, procuradores e juízes empenhados nessa luta na primeira e na
segunda instâncias ganhassem fôlego, ao mesmo tempo em que o candidato da esquerda, tido como favorito pelas
pesquisas para a eleição de outubro, perdesse a chance de se candidatar e começasse a avistar no horizonte
perspectivas de ostracismo. Este foi o tema do Podcast Estadão Notícias, que foi ao ar na sexta-feira 6 de abril de
2018, às 6 horas, do qual participei.
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