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Ex-ministro acusa ex-presidente de ter avalizado R$ 4 milhões da Odebrecht

Antônio Palocci afir-
mou, em depoimento 
ontem, que o ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva acompanhou de perto 
repasses de propina da Ode-
brecht para o Partido dos 
Trabalhadores (PT) que to-
talizaram R$ 300 milhões. 
Ao ser ouvido pelo juiz Sér-
gio Moro, da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba, o ex-minis-
tro da Economia disse ainda 
que Lula recebeu, pessoal-
mente, R$ 4 milhões em es-
pécie. As informações foram 
dadas por seus advogados.

  Ainda segundo os advo-
gados, que confirmaram a 
negociação um acordo de de-
lação premiada com o Minis-
tério Público Federal (MPF), 
Palocci também afirmou que 
a empreiteira destinou di-
nheiro para a compra da sede 
do Instituto Lula. A audiên-
cia com Moro ocorreu para 
colher depoimentos de envol-
vidos nos repasses de propi-
na por parte da construtora 
Odebrecht. “(Pelo depoimen-
to,) Ficou clara toda a partici-
pação do ex-presidente Lula”, 
afirmou o advogado Adriano 
Bretas.  

DEPOIMENTO
Durante duas horas, Pa-

locci afirmou que está nego-
ciando um acordo de delação 
premiada com a força-tarefa 
da Lava-Jato, mas que cola-
boraria com a Justiça de for-
ma espontânea. 

O Ministério Público Fe-
deral aponta que propinas 
pagas pela empreiteira che-
garam a R$ 75 milhões em 
oito contratos com a estatal. 
Este montante, segundo a 
força-tarefa da Lava Jato, 
inclui um terreno de R$ 12,5 
milhões para Instituto Lula e 
cobertura vizinha à residên-
cia de Lula em São Bernardo 
de R$ 504 mil.

Palocci incrimina Lula 
em depoimento a Moro

DIA DA PÁTRIA
Temer evita aparecer 
em vídeo do Planalto

DEPUTADO
“Coligação e prostituição são a mesma coisa”

O Palácio do Planalto vai divulgar 
nas redes sociais hoje um vídeo de 
pouco mais de um minuto e vinte 
em razão da celebração do 7 de 
setembro. O presidente Michel 
Temer não aparece na gravação, 
que destaca logo no seu início que 
“o crescimento está voltando”. A 
narrativa está sendo exaltada por 
auxiliares do presidente para tentar 
afastar a crise jurídica dos trabalhos 
do governo. O vídeo, que tem como 
base frases do Hino Nacional, traz 
imagens de trabalhadores e de 
trilhos sugerindo o crescimento do 
País. A mensagem final diz que “ce-
lebrar a independência é comemo-
rar a volta da esperança e resgatar 
a nossa Ordem e Progresso”. 

Mesmo com a aprovação da Câ-
mara dos Deputados, em primeiro 
turno, do texto-base da PEC (Pro-
posta de Emenda Constitucional) 
282/2016, que determina o fim das 
coligações partidárias a partir de 
2018, o deputado estadual Raniery 
Paulino (PMDB) tem dúvidas de 
que esse projeto seja aprovado na 
sua totalidade. O deputado só acre-
dita em uma Reforma Política se re-
almente acabar com as coligações 
partidárias, não sendo assim, nada 
vai mudar o que será muito ruim.
“A minha posição é muito clara em 
relação a isso porque coligação e 
prostituição são a mesma coisa. 
Lamentavelmente. Me desculpem 
eu fazer essa comparação, mas as 
coligações são o que há de pior nas 
alianças política brasileira, disse.

Antônio Palocci, que negocia delação premiada com o MPF, acusou Lula de ter recebido R$ 4 milhões

REPRODUÇÃO

Além do ex-presidente, 
também respondem ao pro-
cesso o ex-ministro Antonio 
Palocci (Fazenda e Casa Ci-
vil/Governos Lula e Dilma), 
seu ex-assessor Branislav 
Kontic, o advogado Roberto 
Teixeira, compadre de Lula, 
o empreiteiro Marcelo Ode-
brecht e outros três investi-
gados. 

O OUTRO LADO
Segundo o advogado  de 

Lula, Cristiano Zanin Mar-
tins “A história que Antonio 
Palocci conta é contraditória 
com outros depoimentos de 
testemunhas, réus, delatores 
da Odebrecht e provas e que 
só se compreende dentro da 
situação de um homem preso 
e condenado em outros pro-
cessos pelo juiz Sérgio Moro 
que busca negociar com o Mi-

nistério Público e o próprio 
juiz Moro um acordo de dela-
ção premiada que exige que 
se justifique acusações falsas 
e sem provas contra o ex-pre-
sidente Lula. Palocci repe-
te o papel de réu que não só 
desiste de se defender como, 
sem o compromisso de dizer a 
verdade, valida as acusações 
do Ministério Público para 
obter redução de pena e que 
no processo do tríplex foi de 
Léo Pinheiro.”. 

Ainda segundo Zanin, “a 
acusação do Ministério Pú-
blico fala que o terreno teria 
sido comprado com recursos 
desviados de contratos da 
Petrobrás, e só por envolver 
Petrobrás o caso é julgado 
no Paraná por Sérgio Moro. 
Não há nada no processo ou 
no depoimento de Palocci 

que confirme isso. Sobre a tal 
“planilha”, mesmo Palocci diz 
que era um controle interno 
do Marcelo Odebrecht e que 
“acha” que se refere a ele. Ou 
seja, nem Palocci conhecia a tal 
planilha, quanto mais Lula.

Palocci falou de uma série 
de reuniões onde não estava e 
de outras onde não haveriam 
testemunhas de suas conver-
sas. Todas falas sem provas.

Marcelo por sua vez diz 
ter pedido que seu pai contas-
se para Lula e Emílio negou 
ter contado isso para Lula. 
O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva reafirma que 
jamais cometeu qualquer ilí-
cito nem antes, nem durante, 
nem depois de exercer dois 
mandatos de presidente da 
República eleito pela popula-
ção brasileira.

“MAUCARATISMO”
Em nota, 
Renan ataca 
Rodrigo Janot

ROCHA LOURES
Fachin pede  
envio do caso à 
justiça do DF

O senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL) acu-
sou o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
de “perseguir pessoas” e 
de participar de “um espe-
táculo de maucaratismo e 
desonestidade sem prece-
dentes”. 

Sem citar Janot, ele 
disse esperar “que todos 
os corruptos, inclusive os 
travestidos de mártires da 
ética, sejam, enfim, conhe-
cidos”.

As declarações estão em 
uma nota divulgada por 
Renan ontem, na qual o 
peemedebista faz menção 
à abertura de investigação, 
anunciada por Janot na 
segunda (4), para apurar 
a omissão de informações 
no acordo de colaboração 
premiada firmado por três 
dos sete delatores do grupo 
JBS, após a descoberta de 
uma nova gravação.

Na nota, Renan diz 
achar estranho que o pro-
curador só tenha “desco-
berto” (entre aspas) na se-
mana passada a relação de 
Miller “com os bandidos”, já 
que as“espúrias relações” 
já eram de conhecimento 
público.

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), manteve a decisão pelo 
desmembramento do inquérito 
em que o ex-deputado federal 
Rodrigo Rocha Loures e o pre-
sidente Michel Temer foram 
denunciados por corrupção 
passiva e determinou o envio 
imediato à Justiça Federal do 
Distrito Federal da acusação 
contra Loures, no caso em que 
o ex-deputado federal recebeu 
uma mala de R$ 500 mil da 
JBS.

Em decisão na terça-feira, 
5, o ministro rejeitou conceder 
o efeito suspensivo pedido pela 
defesa do ex-deputado federal e 
ex-assessor especial de Temer.
Fachin já havia decidido no dia 
10 de agosto pelo desmembra-
mento da denúncia por corrup-
ção passiva apresentada pela 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) contra Rodrigo Rocha 
Loures e Temer após a Câmara 
dos Deputados barrar a aná-
lise e possível recebimento da 
denúncia contra o presidente 
no Supremo Tribunal Federal. 
Conforme antecipado à época 
pelo Broadcast Político, serviço 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado, o ministro de-
cidiu que a posição da Câmara 
não se estendia a Loures.


