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Favreto diz ao CNJ que 
Moro é herói às avessas
Em documento enca-

minhado ao Conselho 
Nacional de Justiça 

(CNJ), o desembargador 
Rogério Favreto, do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª 
Região, que no plantão judi-
ciário concedeu uma liminar 
para soltar o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
declarou-se competente para 
ter tomado esta decisão, cri-
ticou pelo descumprimento 
dela o juiz Sérgio Moro, da 
13ª Vara Federal de Curiti-
ba, e o desembargador Ge-
bran Neto, também do TRF-
4, relatores da Lava Jato na 
primeira e na segunda ins-
tância, respectivamente.

Favreto, Moro e Gebran 
foram intimados em 19 de ju-

lho pelo ministro corregedor 
do CNJ, João Otávio de No-
ronha, a prestar informações 
sobre o episódio no TRF-4, no 
dia 8 de julho - decisões que 
se contrapuseram em torno 
de um pedido habeas cor-
pus do ex-presidente Lula. 
Favreto afirmou que os dois 
outros magistrados provoca-
ram “grave e profunda fissu-
ra no Poder Judiciário”.

O desembargador voltou 
a defender o entendimento 
que o levou a conceder a limi-
nar pela soltura, sustentou 
que decidir habeas corpus é 
obrigação de magistrados em 
plantão. Insistiu que agiu 
dentro dos estreitos limites 
de sua competência e que não 
praticou nenhum ato que tis-

nasse sua conduta funcional. 
Ao fim da exposição, pediu 
o arquivamento do procedi-
mento aberto no CNJ.

O magistrado também 
questionou a atitude da PF 
de ter, segundo ele, consul-
tado Moro para saber se 
deveriam cumprir ou não a 
decisão do desembargador 
plantonista, “como se fosse 
uma autoridade superior”. 

“Este ato de desrespeito a 
ordem judicial por uma au-
toridade policial deveria ser 
apurado pela Corregedoria 
da Policia Federal”, disse.

Afirmando que Moro foi 
alçado a “figura mitológica 
que combate o mal”, o desem-
bargador criticou o que cha-
mou de “moralismo que tem 

formado heróis às avessas 
em nosso país e tem impe-
dido que o jogo democrático 
se funde em sua própria au-
torregulação, expressando a 
vontade popular soberana”.

“Escudando-se em um 
suposto sentimento de ‘mo-
ralidade’, lançam-se os ma-
gistrados a emitir contraor-
dem de decisão de instância 
superior ou contraordem a 
decisão de colega de mes-
mo grau de jurisdição. Uma 
grave e profunda fissura no 
Poder Judiciário. Grandes 
atrocidades foram cometidas 
pela humanidade em nome 
da moral particular dos ho-
mens, de um homem ou de 
uma nação inteira”, afirmou 
Rogério Favreto.

Um dos maiores especia-
listas do país em pesquisas e 
cenários eleitorais, o sociólogo 
Marcos Coimbra, do Instituto 
de Pesquisas Vox Populi con-
cedeu uma entrevista à TV 
247 ontem e revelou: se Lula 
for cassado, a transferência 
de votos para Haddad “acon-
tecerá em horas”; o PSDB 
corre o risco de ser riscado do 
mapa nestas eleições; a pola-
rização na sociedade nunca 
foi entre o PT e o PSDB, mas 
entre o petismo e o antipetis-
mo, e é Bolsonaro que assume 
o lugar dos tucanos agora.

“O petismo é um fenôme-
no inédito em nossa história e 
entre 20% e 30% do eleitorado 
se sente identificado com o PT 
por quase quatro décadas”, 
diz Coimbra. Ele afirma que 
“do outro lado do espectro não 
surgiu uma contraposição, 
como o Partido Republicano 
nos Estados Unidos; o que 
nós temos é uma coisa que 
se afirma pela negação”, algo 
que “foi encarnado pelo PSDB 
na história recente” mas que 
esvaneceu com o golpe, por-
que o antipetismo mudou de 
um discurso que considerava 
“vago e fluido” do PSDB por 
outro mais radical (Bolsona-
ro). 

Para Coimbra, Lula é 
“um caso único no mundo”, e 
“a complexidade da imagem 
dele perante as pessoas não é 

Desembargador do TRF-4, Rogério Favreto explicou decisão ao CNJ

Transferência de votos de Lula para Haddad é imediata em caso de veto, diz Marcos Coimbra

LULA CANDIDATO
Ministro do STF pede 
respeito a “rito” processual

Vox Populi: “Se Lula for vetado, transfere votos”

O ministro Marco Au-
rélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
defendeu ontem, o respeito 
ao “rito”, quando indagado 
sobre os prazos para julga-
mento do registro de can-
didatura do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), preso e condenado na 
Lava Jato, à Presidência 
da República.

Menos de uma hora 
depois de o pedido de re-
gistro de Lula ser definido 
por sorteio e encaminhado 
anteontem, 15, ao minis-
tro Luís Roberto Barroso, 
a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
apresentou uma impug-
nação à candidatura do ex
-presidente.

Um dos defensores do 
petista, o advogado Luiz 
Fernando Casagrande Pe-
reira disse que não tinha 

visto a PGR ser “tão rápi-
da até hoje”. 

Ontem, Raquel Dodge 
pediu que o prazo para 
resposta de Lula passe a 
valer desde já.

“Há a necessidade de 
se observar o rito. É o que 
eu costumo dizer: paga-se 
um preço por se viver num 
Estado democrático - e é 
módico. Está ao alcance de 
todos o respeito ao figurino 
legal”, disse Marco Aurélio 
Mello a jornalistas, ao che-
gar para a sessão plenária 
do STF.

REPERCUSSÃO
A procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge, 
evitou ontem rebater as 
críticas do advogado Luiz 
Fernando Casagrande Pe-
reira à rapidez com que o 
Ministério Público Eleito-
ral (MPE) decidiu contes-
tar a candidatura de Lula.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

 Desembargador que autorizou soltura de Lula critica reação de juiz de Curitiba

só porque elas viviam melhor 
quando ele era presidente, é 
uma relação emocional, de 
profunda identidade”. Por 
isso, se ele for vetado, seu re-
presentante (Haddad) “deve 
passar para o segundo turno 
na frente de Bolsonaro” e será 
mais fortalecido quanto mais 
agressivas forem as medidas 
do Judiciário para interditar 
Lula. 

Quanto à questão do tem-

po para que uma eventual 
transferência as intenções de 
voto para Haddad aconteça, 
ele foi taxativo: “o eleitor de 
Lula não precisa de meses, 
nem semanas, nem dias para 
tomar essa decisão; é prová-
vel que não mais do que em 
seis horas isso aconteça” e 
que é preciso levar em conta 
que “80% da população brasi-
leira tem smartphone” (o nú-
mero é ainda maior, há quase 

dois smartphones ativos por 
habitante no país).

Ele afirma que o horá-
rio eleitoral gratuito e a mí-
dia tradicional têm pouca 
influência no eleitorado no 
primeiro turno das eleições 
-a propaganda gratuita pas-
sa a ter maior relevância no 
segundo turno- o que pode 
tornar praticamente inócua 
a aliança de Alckmin com o 
“centrão”. 


