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Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

JUSTIÇA EX-PRESIDENTE ESTÁ PRESO DESDE O DIA 9 DE MAIO, NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO LAVA JATO; É A SEGUNDA PRISÃO DELE ESTE ANO

Por unanimidade, STJ decide
soltar Temer e coronel Lima
Os ministros do STJ determinaram ainda que, após a soltura, Temer e Lima não podem mudar de endereço, ter contato
com outras pessoas físicas ou jurídicas investigadas ou deixar o país, além de ter de entregar seus passaportes à Justiça
BRASÍLIA
Felipe Pontes e André Richter
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A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
decidiu nesta terça-feira, por
unanimidade, conceder uma
liminar (decisão provisória)
para que o ex-presidente Michel Temer seja solto. Ele
está preso preventivamente
desde 9 de maio em São Paulo, no âmbito da Operação
Lava Jato.
A decisão vale também
para o coronel João Baptista Lima, amigo do ex-presidente que é apontado pelo
Ministério Público Federal
como operador financeiro
de Temer. Ambos devem ser
soltos após comunicação às
autoridades competentes.
Os ministros do STJ determinaram ainda que, após a
soltura, Temer e Lima não
podem mudar de endereço,
ter contato com outras pessoas físicas ou jurídicas investigadas ou deixar o país,
além de ter de entregar seus
passaportes à Justiça, caso já
não o tenham feito. O ex-presidente ainda ficou proibido
de exercer cargos políticos
ou de direção partidária.
No julgamento desta terça,
prevaleceu o entendimento
do relator do habeas corpus
de Temer no STJ, ministro
Antônio Saldanha Palheiros,
para quem o decreto original de prisão foi incapaz de
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Soltura. O STJ determinou nesta terça-feira que o ex-presidente Temer deve deixar a prisão
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DE MAIO
foi a data em que o expresidente Michel Temer foi
preso nesta última vez, na
Operação Lava Jato

OUTRO LADO

Defesa alega que ex-presidente não
fazia parte de organização criminosa
JUSTIFICATIVA. No pedido de
liberdade ao STJ, a defesa do ex
-presdente havia afirmado que
ele “nunca integrou organização
criminosa nem praticou outras
modalidades de crime, muito
menos constitui ameaça à ordem
pública”. Os advogados acrescentaram que ele “é um pai de

família honrado, que não merece,
aos 78 anos de vida, ver-se submetido ao cárcere”. A defesa do
coronel Lima, por sua vez, havia
alegado que el deveria ser solto
por estar em estado de saúde
“gravíssimo e periclitante”, sendo
portador de diabetes e tendo sido
vitimado por dois AVC’s.
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apontar algum ato delitivo recente que justificasse a prisão
preventiva do ex-presidente.
No momento, Temer está
preso no Comando de Policiamento de Choque da Polícia
Militar, na região da Luz, centro da cidade de São Paulo.
O coronel Lima encontra-se
custodiado em um presídio
militar.
Em seu voto, o relator Antônio Saldanha Palheiro disse
que além dos fatos que embasavam a prisão serem antigos, Temer não goza mais do
prestígio político que tinha,
pois “deixou a presidência no
início deste ano e não exerce
mais cargo de relevo”.
O ministro acrescentou que
no decreto de prisão “não foi
tratado nenhum fato concreto
recente do paciente para ocultar ou destruir provas”, um
dos motivos pelos quais ele
deve ser solto.
Acompanharam o relator os
ministros Laurita Vaz, Rogério Schietti e Nefi Cordeiro. O
ministro Sebastião Reis Júnior
se declarou impedido por já
ter atuado em escritório que,
no passado, prestou serviços
à Usina de Angra 3, que é alvo
das investigações que resultaram na prisão de Temer.
Temer e coronel Lima foram
presos preventivamente pela
primeira vez em 21 de março,
por ordem do juiz Marcelo
Bretas, da 7ª Vara Federal do
Rio de Janeiro.Eles acabaram
sendo soltos quatro dias depois, através de um habeas
corpus.
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INVESTIGAÇÃO SENADOR TEVE SIGILOS BANCÁRIOS E FISCAIS QUEBRADOS PELA JUSTIÇA

Onyx: governo confia no
senador Flávio Bolsonaro
DEFESA. O ministro da Casa

Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo confia
no senador Flavio Bolsonaro
(PSL-RJ), depois que a Justiça
do Rio de Janeiro autorizou a
quebra dos sigilos bancário e
fiscal de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Para
ele, a decisão não afeta a imagem da atual gestão “de jeito
nenhum”. “Primeiro, isso foi
no âmbito da Justiça do Rio de
Janeiro. Acho que é uma questão que tem de ser resolvida
dentro do processo que está
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Governo. O ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni

em aberto. O governo tem uma
agenda que está dada para o
Brasil. Temos total tranquilidade e temos confiança no Flávio
e certeza de que o governo está
conduzindo o trabalho”, disse
Onyx. Na segunda, o Ministério
Público do Rio afirmou que o
senador tem direcionado seus
esforços para tentar interromper investigações sobre movimentações financeiras atípicas
em seu gabinete de deputado
estadual no Rio.
O juiz Flavio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça,
autorizou a quebra de sigilo
bancário de familiares de Flávio
e Queiroz e de outras pessoas
que trabalharam com ele.
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