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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA  DA 12ª VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos nº 5014411-33.2018.4.04.7000

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por intermédio do  procurador regional
da República signatário, comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção
à intimação encartada no evento 422, para se manifestar conforme segue.

1.  Trata-se  de  autos  de  execução  penal  instaurados  em  decorrência  da
condenação de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR,
em sede da Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000.

Em  decisão  encartada  no  evento  409,  esse  Juízo,  dentre  outras  análises,
determinou a intimação da defesa técnica do apenado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA para
“esclarecer, detalhadamente, de que forma e em quais circunstâncias foi concedida a entrevista
em questão, objeto das manifestações do Ministério Público Federal de eventos 297 e 392 e da
decisão de evento 303”, bem como para “se manifestar expressamente acerca do requerimento
do Ministério Público Federal de evento 345, item 4, e 392, item 2.”

Em petição encartada no evento 420, a defesa técnica de LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA consignou  que entende  que  a  procuração  outorgada  ao  advogado Fernando
Haddad  permaneceria válida,  bem  como  que o  custodiado  não  teria  gravado  qualquer
entrevista em áudio, uma vez que haveria na própria matéria jornalística indicação expressa
de que as perguntas teriam sido respondidas por escrito pelo apenado.

Posteriormente, no evento 425, o advogado Eugênio José Guilherme Aragão
requereu a juntada do substabelecimento de poderes a Gleisi Hoffmann, para atuação no
processo nº 0602449-77.2017.6.00.0000, que tramita no Tribunal Superior Eleitoral.

É o relatório do essencial.

2. Desde logo, em relação à validade do instrumento de mandato outorgado a
Fernando Haddad, destaque-se que a procuração localizada no evento 244 confere poderes
para  que  “sejam tomadas  todas  as  medidas  administrativas  e  judiciais  com o objetivo  de
assegurar os direitos do Outorgante na condição de pré-candidato à Presidente da República.”

Nesse  aspecto,  conforme  parecer  ministerial  encartado no evento  345,  tal
situação deixou de existir com a impugnação da candidatura  do apenado,  razão pela qual
perdeu o objeto da procuração outorgada, devendo Fernando Haddad limitar-se às visitas
sociais.

Por  seu  turno,  no  tocante  aos  esclarecimentos  prestados  pela  defesa  do
apenado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA atinentes à reportagem publicada no jornal italiano,
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este órgão ministerial manifesta ciência deles, porquanto o contato com o mundo exterior
ocorreu em conformidade com o disposto no artigo 41, XV, da Lei de Execução Penal.

Isso por que a decisão constante no Evento 320 não era suficientemente clara
quanto à concessão de entrevistas por meio escrito. Com a decisão do STF encartada no
evento 368, proferida após o fato,  as entrevistas a veículos de imprensa por qualquer forma
de  meio escrito estão definitivamente proibidas.

"Por conseguinte, determinou que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de
realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja pela imprensa
ou  outro  veículo  destinado  à  transmissão  de  informação  para  o  público  em geral.
Determino, ainda, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por
parte do aludido requerido, a proibição da divulgação do seu conteúdo por qualquer
forma, sob pena da configuração de crime de desobediência (art. 536, §3º, do novo
Código de Processo Civil e art. 330 do novo Código de Processo Civil e art. 330 do
Código Penal). " (Suspensão de Liminar 1.178 /PR - evento 368).

Agrego também que  a  repetição desse  tipo  de  episódio,  afora  configurar
descumprimento  da  decisão  judicial,  também  se  caracteriza  como  infração  disciplinar,
passível de suspensão de benefícios, nos termos da Lei de Execução Penal.

3.  Quanto  ao  substabelecimento  encartado  no  evento  425,  impende
relembrar  que,  esse  Juízo,  em  decisão  datada  de  30/09/2018  (evento  369),  manteve  o
indeferimento  da  atuação  da  parlamentar  Gleisi Helena  Hoffman  como  procuradora  do
apenado.

Agregue-se a isso que, em razão da decisão proferida no bojo do Mandado
de  Segurança  nº  5034271-68.2018.4.04.0000, mantém-se  o  indeferimento  da  atuação  da
suprarreferida  parlamentar  nestes  autos. Cumpre ressaltar,  inclusive, que  Gleisi Helena
Hoffman manifestou desistência do mandado de segurança impetrado (evento 18).

4.  Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal manifesta  ciência  dos
esclarecimentos  prestados  pela  defesa  do apenado em sede  do evento  420,  bem como
requer:

I.  a manutenção do indeferimento da procuração outorgada a Fernando
Haddad;

II.  a  manutenção  do  indeferimento  da  atuação  da  parlamentar  Gleisi
Helena Hoffman;

III. alerta ao custodiado quanto ao item 2 suprarreferido.

Pede deferimento.

Curitiba (PR), 2 de Dezembro de 2018.

Januário Paludo
Procurador Regional da República
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