Salvador, quarta-feira, 5 de outubro 2016

Teori vê ‘espetáculo midiático’ na Desembargador
divulgação de denúncia contra Lula insinua que
LAVA JATO O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Teori Zavascki criticou, ontem, a atuação dos procuradores da Operação Lava Jato
durante a apresentação da
denúncia contra o ex-presidente Lula, em setembro.
Para Teori, houve um “espetáculo midiático muito forte
de divulgação” em Curitiba.
Na época, Lula foi apontado
pelos procuradores como o
chefe de uma organização
criminosa. “Essa espetacularização do episódio não é
compatível nem com o que
consta nos autos, nem com a
seriedade que se exige na
apuração desses fatos”, disse
o ministro.
A fala de Teori foi feita durante a sessão da Segunda Turma
que negou pedido apresentado pela defesa de Lula para
retirar do juiz federal Sérgio
Moro três inquéritos que apuram possíveis irregularidades
cometidas pelo ex-presidente. Para Teori, os procuradores da Lava Jato “deram a entender” que estariam investigando a organização criminosa por trás do esquema de
corrupção da Petrobras, o que
não consta na denúncia apre-

DIVULGAÇÃO

Aquilo que
foi objeto de
oferecimento
da denúncia
efetivamente
não foi nada
disso Teori
Zavascki
Ministro do STF

sentada judicialmente pelo
Ministério Público.
“Nós todos tivemos a oportunidade de verificar há poucos
dias um espetáculo midiático
muito forte de divulgação, se
fez lá em Curitiba, não com a
participação do juiz, mas do
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Ministério Público, da Polícia
Federal, se deu notícia sobre
organização criminosa, colocando o presidente Lula como
líder dessa organização criminosa, dando a impressão,
sim, de que se estaria investigando essa organização criminosa (em Curitiba)”, comentou o ministro.
Teori destacou que o fato já é
alvo de investigação no STF,
onde tramita um inquérito
que investiga a formação de
quadrilha no esquema de
corrupção da Petrobras.
“Aquilo que foi objeto de oferecimento da denúncia efetivamente não foi nada disso.
Então realmente houve esse
descompasso. Na verdade, se
houvesse reclamação (por
parte da defesa de Lula), deveria ser contra esse episódio
(da apresentação da denúncia
pelos procuradores), não
contra aquilo que consta nos
autos”, disse Teori.
A defesa do ex-presidente
alegava que Moro “usurpa” a
competência do STF pois estaria apurando fatos envolvendo um esquema de corrupção na Petrobras que já é
alvos de investigação pela
Corte.

crime financia
a imprensa

CARANDIRUUma semana após
votar pela absolvição dos 74
PMs acusados pelo massacre
de 111 presos no Carandiru, em
1992, o desembargador Ivan
Sartori, do Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJ-SP), criticou
a cobertura dos jornais sobre o
caso em seu perfil no Facebook e insinuou que parte da
imprensa e das organizações
de direitos humanos é financiada pelo crime organizado.
O julgamento que condenou
os PMs foi anulado pelo TJ-SP
no dia 27 de setembro. “Diante da cobertura tendenciosa da
imprensa sobre o caso, fico me
perguntando se não há dinheiro do crime organizado
financiando parte dela, assim
como boa parte das autodenominadas organizações de direitos humanos. O voto (decisão) foi mandado para os órgãos de imprensa e ninguém
se dignou a comentá-lo em
sua inteireza”, afirmou. O
post foi publicado pelo desembargador ontem, com o
título “Quando a Imprensa É
Suspeita”.
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Incêndio atinge
8º andar do prédio
da reitoria da UFRJ
SEM FERIDOS Um incêndio
atingiu o 8º andar do prédio
da Reitoria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, zona
norte da capital fluminense,
na noite da segunda-feira
(3/10). Vigilantes do prédio
identificaram o início das
chamas por volta das 22h30 e
chamaram os bombeiros, que
atuaram com 15 carros. Ninguém ficou ferido na ocorrência. As causas do incêndio
são desconhecidas.

Justiça mantém
pena de 6 ex-PMs
que mataram juíza
CRIME DE 2011 Três desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiram ontem manter as penas
por crime de homicídio qualificado de seis ex-policiais
militares envolvidos na morte
da juíza Patrícia Acioli, em
Niterói, região metropolitana
do Rio, no dia 12 de agosto de
2011. As defesas dos policiais
entraram com recurso pedindo redução da pena.

