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A possibilidade de o ex-presidente Lula
ficar fora das eleições presidenciais de
2018, como consequência de uma
condenação por parte do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4),
deixa o cenário político ainda mais
imprevisível. O primeiro dado de forte
impacto aleatório é a polarização da
disputa, segundo os institutos de
pesquisa, entre Lula e o deputado Jair
Bolsonaro. 
 
As incertezas afetam não apenas Lula e o
PT, mas os demais atores do processo
eleitoral. Principalmente os partidos que
serão cobiçados para alianças, que
passarão a viver um “compasso de
espera” até a decisão final sobre o
destino político do ex-presidente. 
 
O TRF-4 marcou o julgamento da apelação do ex-presidente Lula para o dia 24 de
janeiro. E, como não poderia deixar de ser, até por conta de todos os
desdobramentos que envolvem esse julgamento, algumas questões de ordem
processual têm gerado dúvidas e questionamentos, notadamente sobre a
possibilidade de Lula obter o registro de sua candidatura e, por consequência,
concorrer no pleito presidencial em 2018. 
 
Um dos principais questionamentos é sobre a possibilidade de interposição de
recursos. Se o julgamento tiver resultado unânime negativo para Lula, caberá à
defesa do ex-presidente opor os chamados “embargos de declaração”, recurso com
fito meramente protelatório. 
 
Se, por acaso, houver divergência no julgamento da apelação, seja no mérito ou
mesmo na dosimetria da pena, caberão os chamados “embargos infringentes”, a
serem apreciados por uma seção criminal do TRF-4, que reúne a sétima e a oitava
Turmas do tribunal. 
 
O embargo de declaração não suspende a decisão do TRF-4. O infringente, sim, o
que evitaria a prisão e manteria a condição de elegibilidade de Lula. 
 
A celeuma se dá a partir desse momento processual, considerando inclusive a
possibilidade de haver entendimento pela prisão do ex-presidente. Decretada a
detenção, abre-se a possibilidade de a defesa impetrar habeas corpus,
primeiramente junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, se negado, ao
Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa ação, o objeto seria a revogação da prisão
liminarmente. 
 
Outra questão é se o STF poderia se manifestar sobre a aplicação da Lei da Ficha
Limpa. Ou seja, sobre o momento da inelegibilidade, caso Lula venha a ser
condenado em segunda instância, ainda antes do prazo para registro de sua
candidatura, datado para agosto. 
 
Segundo um especialista, a hipótese mais provável seria o ajuizamento no STF de
uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que tem escopo
para combater desrespeito aos conteúdos mais importantes da Constituição,
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praticados por atos normativos ou não normativos, quando não houver outro meio
eficaz. 
 
No caso concreto, buscar-se-ia manifestação do tribunal sobre o momento
apropriado para a aplicação da Lei da Ficha Limpa, consoante o texto
constitucional. 
 
Apesar de ser um cenário juridicamente possível, não se sabe se a defesa do ex-
presidente lançaria mão desse expediente. Isso porque, ao provocar o STF, não
seria possível prever qual o entendimento dos ministros sobre o tema. 
 
É possível até mesmo que o tribunal se manifeste pela plena aplicação da regra da
inelegibilidade desde a publicação do acórdão do TRF-4, desconsiderando a
interposição de quaisquer recursos subsequentes. 
 
Cabe ressaltar que a referida ADPF poderia ser ajuizada, nos termos do parágrafo
1º do artigo 102 da Constituição Federal, por partidos políticos, confederações
sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional.
 

O que achou deste artigo?

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Junior=Quer maior golpe que Lula/Dilma
entregarem o país com 35 milhões d dependentes d "Bolsa Família”, e
exército d negros/outros ainda discriminados q entram por cotas nas
universidades?Pessoa alguma quer esmolas; quer projetos q os resgatem d
miséria.Foram 13,6 anos d PeTralhas na Presidência, e o grave problema
social persiste. Mas há quem o classifique entre galinhas d votos d ouro d
PT, e não pode acabar jamais=população superior a de vários países da
América Latina. 
Responder - 2 - 2 - Denunciar - 3:32 PM Dec 20, 2017

Antônio 
Jair

O PT diz ter um programa operário. Mas é um programa de radicais de
classe média que imaginam representar a classe operária, e não os
operários, porque estes querem mesmo é se integrar à sociedade de
consumo, ter empregos, boa vida, etc. Não lhes passa pela cabeça coisas
como Socialismo. (citação de 1985, antes de Lula assumir a Presidência,
referida em "Paulo Francis: Brasil na cabeça"; página 83) 
Responder - 2 - 2 - Denunciar - 3:28 PM Dec 20, 2017

Antônio 
Jair

"O PT é um partido orientado por intelectuais que estudam e não
trabalham, formado por militantes que trabalham e não estudam,
comandado por sindicalistas que não estudam nem trabalham, e apoiados
por eleitores sem cérebro que trabalham muito e não têm dinheiro para
estudar.” (fabri280692) 
Responder - 1 - 1 - Denunciar - 3:28 PM Dec 20, 2017

Antônio 
Jair

“A política do PT é arte de pedir votos aos pobres, dinheiro aos ricos e
depois mentir para ambos. Na realidade, não sabem fazer mais nada na
vida". Antônio Ermírio de Moraes, em debate político na TV, em 1986. 
Responder - 2 - 1 - Denunciar - 3:27 PM Dec 20, 2017

Antônio 
Jair

"Do mesmo modo que existem petistas socialistas e honestos, também há
[no PT] pessoas capazes de roubar, matar, caluniar e liquidar qualquer um
que passe pela frente, ameaçando seu Projeto de Poder.” Heloisa Helena,
enfermeira, professora, ex-petista, ex-senadora, ex-deputada estadual, ex-
vereadora de Maceió/AL.//// "Vaca de presépio? O PT está mais é para
raposa no galinheiro." Antonio Carlos Pannunzio, engenheiro, professor,
ex-prefeito de Sorocaba/SP e ex-deputado federal. 
Responder - 2 - 1 - Denunciar - 3:26 PM Dec 20, 2017

Antônio 
Jair

A "Caravana da vergonha de Lula" pelo Nordeste (comícios fora de época
proibidos pelo TSE), foi marcada por mais um triste espetáculo de descaso
da população das cidades onde petista tem passado nos últimos
dias.Apesar d mobilização prévia d diretórios d PT e partidos d Esquerda d
região, chegada d Lula na cidade de Ipojuca/PE, na manhã desta sexta-
feira, registrou adesão baixíssima entre aqueles que estavam dispostos a
recepcionar o criminoso condenado.
(www.noticiasbrasilonline.com.br=25/8/17) 
Responder - 2 - 1 - Denunciar - 3:26 PM Dec 20, 2017

Antônio 
Jair

Bíblia:"Diga-me c/ quem andas, e te direi quem tu és."Se ficas ao lado, ou
profere palavras d apoio a desonestos/criminosos/ladrões d dinheiro
público/assassinos, etc...será considerado digno exemplo junto aos
semelhantes?Que legado deixarás p/ futuro d Humanidade?Como se
justifica perante filhos/netos/amigos que são honestos?És
jornalista/deputado/senador/vereador d tipo "puxa-saco" q recebe verbas
p/ tentar enganar pessoas d bem, como sustentar as mentiras? 
Responder - 1 - 1 - Denunciar - 3:25 PM Dec 20, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Resta saber como vai a saúde do ex-presidente. Pelas aparências parece
bastante debilitada. Ele poderá não suportar o massacre de que será alvo
da parte dos adversários. Balas na agulha não faltarão. A evolução
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patrimonial, em nome dele ou de outros, é prova viva de seus crimes lesa
pátria. Adversários poderão atuar como promotores de justiça em que os
jurados serão o próprio povo que de certo o condenará nas urnas. Será o
fim inglório para o maior trapaceiro da política brasileira. 
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