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Em um julgamento que se
arrastou por dois meses, o
Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) concluiu que o ex-juiz
Sérgio Moro foi parcial quando
condenou o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) na ação
do tríplex do Guarujá, caso que
levou o petista a ficar preso por
580 dias na carceragem da Po-
lícia Federal em Curitiba.

Com o reconhecimento de
que o ex-juiz era suspeito ao jul-
gar o réu, as provas por ele au-
torizadas para serem produzi-
das e os depoimentos coletados
serão invalidados. O caso, por-
tanto, deve retroagir a ponto de
se aproximar da estaca zero. Só
estão preservadas as provas que
foram juntadas ao processo.

Ao votar ontem, no que de-
ve ser seu último grande julga-
mento antes da aposentadoria,
no dia 12 de julho, o ministro
Marco Aurélio Mello disse que
Moro é um "herói nacional",
que, passado algum tempo, "é
tomado como suspeito".

O ministro sustentou em seu
voto, contrário ao reconheci-
mento de suspeição, que o ex-
presidente Lula foi "ressusci-
tado politicamente", enquanto
Moro foi levado "para execra-
ção", sendo ele "magistrado que
honrou o Judiciário, e adotou
postura de imensa coragem ao
enfrentar a corrupção".

A favor da atuação do ex-juiz
votaram, além de Marco Auré-
lio, os ministros Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux e Edson Fa-
chin, o relator do caso. Sete mi-
nistros consideraram que Mo-
ro atuou de forma parcial.

O voto proferido pelo minis-
tro Gilmar Mendes prevaleceu
entre os divergentes, que com-
preenderam haver no reconhe-
cimento da suspeição maiores
poderes de alteração processual
do que no julgamento de incom-
petência da 13.ª Vara Federal
para julgar Lula. Seguiram a lei-
tura de Gilmar os ministros Ale-
xandre de Moraes, Cármen Lú-
cia, Dias Toffoli, Kassio Nunes
Marques, Ricardo Lewandows-
ki e Rosa Weber.

No voto que encerrou a dis-
cussão, o presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, deu ênfase ao
fato de o relator do caso, Edson
Fachin, ter julgado extinto o
processo e, mesmo assim, par-
te dos ministros prosseguirem
com o entendimento proferido
pela Segunda Turma.

"Não há precedente no tri-
bunal de um relator julgar extin-
to um processo e a turma 'tra-
torar' e julgar o processo, como
se o relator nada tivesse feito",
disse. O ministro ainda argu-
mentou que a incompetência
territorial para julgar Lula é re-
lativa e não deve ser vista de for-
ma isolada. Ao finalizar a sessão,
Fux destacou que deu seu pare-
cer seguindo o decano da Cor-
te. A decisão do STF pode - em
última instância - deflagrar o
processo de volta do PT ao po-
der, uma vez que o maior percal-
ço jurídico para invalidação da
candidatura do ex-presidente
Lula em 2018 foi eliminado.

Foi a condenação a 12 anos
e um mês de prisão no caso do
triplex no Guarujá, confirma-
da em segunda instância, que
levou o petista a ser enquadra-
do na Lei da Ficha Limpa, que
impugnou sua candidatura à
Presidência da República.

Além de alterar os rumos da
política nacional, a decisão co-
legiada ainda simboliza o mar-
co do fim de um dos últimos ca-
pítulos da Operação Lava Jato,
encerrado oficialmente em feve-
reiro deste ano pelo procurador-
geral da República, Augusto Aras
- homem de confiança do presi-
dente Jair Bolsonaro -, que in-
corporou as investigações rema-
nescentes ao Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco).

Oministro Luís Roberto Bar-
roso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), indeferiu

ontem pedido do Presidente da
República, Jair Bolsonaro, para
suspender decretos dos Estados
do Rio Grande do Norte, de Per-
nambuco e do Paraná que deter-
minaram medidas restritivas, em
razão da pandemia de Covid-19.

Ao analisar a medida cautelar
na Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 6855, o ministro
ressaltou que as medidas esta-

duais estão de acordo com reite-
rada jurisprudência do STF, se-
gundo a qual a União, os estados
e os municípios possuem compe-
tência legislativa concorrente (CF,
art. 24, XII) e competência admi-
nistrativa comum (CF, art. 23, II)
para a defesa da saúde.

O ministro Luís Roberto Bar-
roso esclareceu que os decretos se
basearam em orientação e dados
de órgãos técnicos de saúde dos
estados sobre o avanço da doen-
ça e são dotadas de razoabilida-

de, destinando-se a um fim legí-
timo: conter o contágio, mortes e
sobrecarga do sistema de saúde.

“Em matéria de proteção à vi-
da, à saúde e ao meio ambiente, é
legítima e exigível a observância
dos princípios da prevenção e da
precaução”, concluiu Luís Rober-
to Barroso, ressaltando a jurispru-
dência da Corte. A União pediu adi-
tamento à petição inicial da ADI pa-
ra incluir novas normas. Esse pe-
dido será analisado pelo relator
após a manifestação das partes.
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A liado do governo de Jair Bol-
sonaro, o deputado Luis Mi-
randa (DEM-DF) afirmou

ter levado a denúncia sobre um es-
quema de corrupção envolvendo a
compra da vacina indiana Covaxin
ao próprio presidente, há três me-
ses. A reunião, disse Miranda, ocor-
reu em março, no Palácio da Alvo-
rada, pouco menos de 30 dias após
o contrato ter sido assinado. Segun-
do o deputado, Bolsonaro afirmou
que encaminharia o caso à Polícia
Federal. Apesar do aviso, o gover-
no seguiu com o negócio no qual
prevê pagar por cada dose da vaci-
na um preço 1.000% maior do que
o anunciado pela própria fabrican-
te seis meses antes.

"No dia 20 de março, eu de-
nunciei o esquema para Bolso-
naro. Os indícios de corrupção
são pesados e muito claros", afir-
mou o deputado ao Esta-
dão/Broadcast. "O presidente
viu a gravidade e, naquele mo-
mento, falou para a gente: ‘Vou
acionar agora o DG (diretor-ger-
al) da Polícia Federal para cui-
dar do caso’". A PF informou que
"não comenta nem confirma" a
existência de investigações.

O contrato de compra de 20
milhões de doses da Covaxin, no
valor de R$ 1,6 bilhão, é alvo de
investigação do Ministério Públi-
co Federal. O preço unitário da
dose foi fechado em US$ 15,
quando, seis meses antes, havia
sido estimado em US$ 1,34. Mi-
randa disse ter ido ao encontro de
Bolsonaro, acompanhado de seu
irmão, Luís Ricardo Fernandes
Miranda, chefe de importação do
Departamento de Logística do
Ministério da Saúde, justamen-
te para falar dessa "situação es-
drúxula". Ele chegou a publicar
em suas redes sociais, naquele sá-
bado, uma foto da reunião com o
presidente, afirmando ter ido tra-
tar de combustíveis e vacinas.

Em depoimento ao MPF, Luís
Ricardo afirmou que recebeu
"pressões anormais" para a com-
pra da Covaxin e disse não ter vis-
to esse comportamento em rela-
ção a outras vacinas. O coorde-
nador-geral de Aquisições de In-
sumos Estratégicos do Ministério
da Saúde, tenente-coronel Alex
Lial Marinho e o coronel Marce-
lo Pires, então coordenador logís-
tico do Plano Nacional de Opera-
cionalização de Vacinas contra
Covid-19 foram apontados como
responsáveis pela pressão. 

O ministro-chefe da Secre-
taria-Geral da Presidência da Re-
pública Onyx Lorenzoni, acusou
o deputado federal Luis Claudio
Miranda (DEM-DF) e o irmão,
Luis Ricardo Miranda, que é ser-
vidor do Ministério da Saúde, de
terem cometido denunciação ca-
luniosa e fraude contratual nas
declarações que deram sobre o
caso de compra das vacinas Co-
vaxin. O ministro, que defendeu
as bandeiras eleitorais do presi-
dente Jair Bolsonaro de comba-
te à corrupção, afirmou que o go-
verno abrirá investigação pela
Polícia Federal, Ministério Pú-
blico e Controladoria-Geral da
União para investigar o deputa-
do e seu irmão.

"Eu quero alertar ao depu-
tado Luis Miranda que o que foi
feito hoje é, no mínimo, denun-
ciação caluniosa. E isso é crime
tipificado no código penal", dis-
se o ministro hoje (23), em cole-
tiva de imprensa. "Se tem um
presidente que respeita o esfor-
ço de cada cidadão, esse presi-
dente tem nome e sobrenome:
Jair Messias Bolsonaro. E não
vai ser um qualquer que inventa

mentiras - talvez, quem sabe,
quem vai definir é a perícia -, fal-
sifica um documento e assaca
contra a honra das pessoas e con-
tra a integridade do presidente e
nosso governo", reforçou.

Durante a coletiva, Onyx fez
um alerta. "Luis Miranda, Deus
está vendo. Mas o senhor não
vai se entender só com Deus
não. Vai se entender com a gen-
te também. E vem mais: vai se
explicar e vai pagar pela irres-
ponsabilidade, pelo mau cara-
tismo, pela má-fé, pela denun-
ciação caluniosa e pela produ-
ção de provas falsas." Segundo
o ministro, há indícios de adul-
teração dos documentos usados
por Miranda nas conversas com
assessores da Presidência da
República para justificar a preo-
cupação com a possibilidade de
corrupção.

Ao Broadcast Político Luis
Miranda afirmou ter apontado
para o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) supostas irre-
gularidades e "esquema de cor-
rupção" no contrato do Minis-
tério da Saúde para a compra da
vacina indiana Covaxin. O che-

fe do Executivo, no entanto, te-
ria ignorado o aviso e evitado res-
ponder o parlamentar, segundo
relato de auxiliares ao parlamen-
tar. Os termos do contrato supos-
tamente beneficiariam a empre-
sa responsável pela intermedia-
ção da compra do imunizante.
Segundo mostrou o Esta-
dão/Broadcast, o valor acertado
pela compra das vacinas seria
dez vezes maior que o anuncia-
do pela farmacêutica seis meses
antes.

Além dos crimes de denun-
ciação caluniosa e fraude contra-
tual, Lorenzoni afirmou que o ir-
mão do deputado será investiga-
do por prevaricação. "O chefe do
senhor Luis Ricardo é o senhor
Alex Leal Marinho, que nunca foi
comunicado da existência deste
documento", disse Onyx mos-
trando papel que corrigiria in-
formação sobre o pagamento an-
tecipado pela compra para ser
feito após a entrega das vacinas.
"Por que o servidor que identifi-
ca uma possível fraude ou erro
não leva a seu superior hierár-
quico? É dever dele. Aí está a pre-
varicação", completou.
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