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PREFÁCIO

Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido simplesmente como “Lula”,
é um fenômeno dos nossos tempos: um torneiro mecânico de baixa
escolaridade que, após ser líder sindical, chegou à Presidência (20032010) de uma grande nação que, sob sua liderança, tirou milhões de
pessoas da pobreza e se tornou uma potência mundial – a primeira letra
no prematuro acrônimo: BRIC. Ele levou ao Brasil as Olimpíadas de
2016, um espetáculo marcado pela sua ausência após ele ter se tornado
alvo de uma investigação de crime de corrupção capitaneada pelo homem
que pretende ser seu arqui-inimigo: o juiz Sérgio Moro. Enquanto isso,
o impeachment de sua sucessora, a Presidenta Dilma Rousseff, pôs fim a
treze anos de liderança do Partido dos Trabalhadores, fundado por ele.
O polêmico processo ligado à manipulação orçamentária nada tem a ver
com Lula, que mantém popularidade suficiente entre a população pobre
para ser eleito presidente novamente em 2018 – isso se, e somente se,
ele conseguir evitar uma condenação que impediria a sua candidatura.
Para muitos observadores, é esse o motivo pelo qual a “Operação Lava
Jato” (a cruzada do juiz Moro contra a corrupção política) tem Lula
como alvo, apesar de não haver provas de enriquecimento pessoal ou
formação de quadrilha durante seu governo. O caso de Lula – especialmente a violação de seus direitos humanos em meio aos esforços de
encontrar algum delito – impõe graves problemas ao Estado de Direito:
como em uma democracia pode-se combater efetivamente a corrupção
se isso não for feito de maneira justa?
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Nascido em uma favela, em meio à pobreza, no Nordeste brasileiro, Lula começou a trabalhar aos oito anos de idade vendendo amendoim na rua para ajudar sua mãe. Prestou apenas uma prova na vida – na
adolescência, para ser metalúrgico – e passou dez anos trabalhando como
torneiro mecânico, até que seu carisma e preocupação com os pobres
lhe renderam um convite para se tornar membro de um sindicato. Ele
logo se tornou um líder: sua falta de escolaridade talvez tenha sido uma
vantagem, pois não tinha interesse intelectual no marxismo ou trotskismo, ou em nenhuma das agendas revolucionárias em voga nos anos 60.
Seus únicos interesses eram melhorar as péssimas condições de trabalho
às quais os trabalhadores eram submetidos e usar os poderes do governo
para reduzir a pobreza endêmica brasileira. Por isso, ele decidiu que os
sindicalistas deveriam ter sua própria força política – fundou o Partido
dos Trabalhadores e se candidatou diversas vezes à Presidência até ser
eleito em 2002, com 52 milhões de votos, que, em 2006, subiram para
58 milhões. Seu governo foi uma época notável para o Brasil: em um
contexto econômico favorável, cerca de quarenta milhões de pessoas
saíram da linha de pobreza com a ajuda de políticas públicas (que incluíram benefícios a mães cujos filhos fossem para a escola e recebessem
vacina) atualmente recomendadas pela ONU. Tornou-se uma figura
imponente no cenário mundial, pedindo progresso social tanto em seu
país quanto no exterior e mantendo, inclusive, uma boa relação com
George W. Bush, apesar de condenar publicamente a Invasão do Iraque.
Não tentou interferir na questão dos juízes de carreira e tomou medidas
para tornar promotores de carreira independentes da influência política,
além expandir seu poder de investigação. Aumentou a punição do crime de corrupção e ratificou a Convenção da ONU contra o Crime
Organizado – tudo isso como parte de sua promessa eleitoral de ter um
governo mais ético.
Há muito a corrupção tem sido um problema no Brasil, apesar de
estudos recentes demonstrarem que a imprensa local tende a exagerá-la
e que muitas áreas do governo não são afetadas. A dificuldade de Lula
residiu no fato de que a sua popularidade superou a de seu partido,
que nunca conseguiu obter vitória instantânea nas eleições. Governos
tinham de ser coalizões formadas por uma verdadeira sopa de letrinhas
18
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de partidos rivais, cuja maioria é envolvida em corrupção. Uma prática
específica, que já existia décadas antes do governo Lula, era o pagamento
de propinas a congressistas de vários partidos em troca de seu apoio, de
modo a assegurar a aprovação de projetos de lei propostos pelo governo.
Esse caso de corrupção política foi revelado (envolvendo o PT e seu oponente, o PSDB, sendo este último o fundador dessa prática no Brasil) em
2012, e não por Moro. Apesar de diversos membros do alto-escalão do
Partido dos Trabalhadores terem sido processados, uma investigação oficial
inocentou Lula: “A maior autoridade do país não pode ser considerada responsável somente por ser o líder do executivo – isso significaria que ele seria responsável quando não tinha conhecimento dos fatos... não há fatos ou provas que
envolvam Lula”.
Trata-se de um princípio importante e reconhecido internacionalmente do Direito Penal: os líderes podem ser responsáveis pelos
crimes de seus seguidores, mas somente se um promotor conseguir
provas que eles sabiam, ou aprovavam, ou se recusaram a tomar medidas
que os impedissem. A “Operação Lava Jato” se propôs a desafiar este
princípio no caso de Lula: ele era presidente do Brasil quando empreiteiras formaram (na realidade, usaram um cartel já existente desde os
anos 1990) um cartel para ganhar licitações em projetos da petrolífera
brasileira, o que incluía excesso de lucro para elas – lucro esse supostamente repassado a agentes públicos desonestos, deputados e senadores.
Deve-se, portanto, deduzir que ele sabia de tudo e aprovava. Trata-se
da desacreditada teoria do “domínio de fato”, da qual se usou e abusou
durante a operação mani pulite (“mãos limpas”), realizada contra políticos
na Itália dos anos 1990. Tal teoria não corresponde ao Direito Penal –
mesmo em caso de formação de quadrilha, promotores devem provar
que um acusado concordou com uma conduta que ele sabia ser criminosa – mas foi ressuscitada pelo juiz Moro em uma tentativa de justificar
o tratamento de Lula como suspeito (sem que haja qualquer prova de
crime) e violar seus direitos humanos. Em algum momento, o juiz Moro,
de investigador, transformará a si próprio em juiz: considerando sua
manifesta parcialidade, ele provavelmente considerará Lula culpado.
A “Operação Lava Jato” começou por acaso, após a descoberta
de dinheiro lavado na garagem de um lava-jato em Curitiba, cidade
19
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dentro da jurisdição de um juiz local, o juiz federal de primeira instância, Sérgio Moro. Há muito, ele defendia a necessidade de uma cruzada
anticorrupção no Brasil, usando a estratégia da operação mani pulite.
Desde 2004 – e com mais frequência nos últimos meses – Moro tem
proferido palestras sobre a necessidade de se usar a mesma estratégia no
Brasil: promotores devem trabalhar junto com a imprensa para “deslegitimar” políticos suspeitos e “juízes de ataque” devem apoiar a estratégia, prendendo-os até a obtenção de confissão e da “delação premiada”,
que consiste no fornecimento dos nomes de seus cúmplices em troca de
sentenças mais brandas. A população deve ser incitada a se manifestar
em apoio aos promotores – Moro fala com claro deleite sobre como
multidões jogaram pedras na pessoa e na casa do primeiro-ministro
italiano, Benito Craxi, como resultado da cumplicidade entre os promotores e a imprensa. Sua teoria é de que, mesmo se o processo falhar,
essa estratégia irá puni-los pelos supostos crimes, pois serão demonizados
e cairão no ostracismo. Muitos criminalistas italianos não concordam
com a análise esplendorosa que Moro faz da operação “mãos limpas”
– Craxi foi forçado a se exilar, mas Andreotti acabou por ser declarado
inocente; além disso, um dos principais suspeitos saiu ileso (seu nome é
Silvio Berlusconi).
No entanto, a “Operação Lava Jato” descobriu a existência de
grave corrupção institucional dentro da petrolífera brasileira, Petrobras.
Um grupo de grandes empreiteiras havia formado um cartel para ganhar
licitações com valores inflados: propinas eram pagas a diretores e funcionários corruptos de alto escalão da empresa que, em troca, passaram
propinas a partidos políticos que os tinham nomeado. Essa prática de
corrupção já acontecia há muitos anos e quando a economia começou
a expandir durante o governo Lula, a ganância dos membros do cartel
também aumentou. Executivos da petrolífera, alguns diretores de empreiteiras e políticos de diversos partidos confessaram, geralmente em
troca de soltura e de promessa de condenação curta. Seus testemunhos,
imediatamente vazados para os meios de comunicação, não são confiáveis e não envolvem Lula diretamente; contudo, oferecem provas contundentes de corrupção institucional na Petrobras durante seu governo.
De acordo com a teoria do “domínio de fato” de Moro, isso é suficiente para submetê-lo a intensa investigação e inclusive a julgamento.
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Porém, para poder julgar o ainda popular político sob essa hipótese, ele deve primeiro ser “deslegitimado” e para isso Moro chegou ao
extremo. Em março, ele emitiu um despacho determinando uma condução coercitiva para interrogar Lula – uma forma de coerção que
juízes usam somente se o suspeito se recusa a obedecer a uma intimação
para testemunhar. Lula sempre cooperou, respondendo às perguntas da
polícia, e quando a polícia da “Lava Jato” chegou à sua casa às 6 da
manhã, ele se ofereceu para responder às perguntas imediatamente. Os
agentes recusaram e ele foi forçado a acompanhá-los, sob ameaça de
prisão, a uma sala policial em um aeroporto, onde ficou detido para ser
questionado durante quatro horas. É claro que a operação foi vazada
para a imprensa, que apareceu em peso no aeroporto, onde manifestantes pró-Lula e anti Lula se enfrentaram. Lula foi apresentado como um
suspeito detido e não cooperativo, com algo a esconder. A condução
coercitiva foi ilegal, mas atingiu seu objetivo de demonizar publicamente o suspeito. Revistas publicaram na primeira página montagens de Lula
usando uniforme de presidiário, e os manifestantes anti Lula agitavam
bonecos e empunhavam balões da mesma figura.
A ilegalidade cometida por Moro em seguida foi ainda mais gritante. Ele havia autorizado a interceptação das conversas telefônicas de
Lula com sua família, amigos e até com seu advogado. Segundo a legislação brasileira, tais gravações devem ser mantidas em sigilo. Contudo,
o juiz Moro é um “juiz de ataque” que não se considera obrigado a
sutilezas jurídicas: ele divulgou as transcrições das conversas interceptadas e deu as gravações para a imprensa, que as publicou com deleite.
Então, seu zelo o levou longe demais. Ele interrompeu as interceptações,
mas, contrariando sua ordem, elas prosseguiram, e foi gravada uma
conversa com a Presidenta Rousseff que, naquela manhã, havia anunciado que nomearia Lula como Ministro da Casa Civil. E Moro decidiu
divulgar esses áudios – gravados ilegalmente, contrariando a ordem que
ele próprio havia dado – para o divertimento do público.
Essa violação da lei foi demais para o Supremo Tribunal Federal
e Moro teve de admitir, sem graça, que seu julgamento foi incorreto e
que ele não deveria ter provocado aquele turbilhão político. Em nenhum
outro país desenvolvido um juiz que viola a lei repetidamente no intuito
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de incitar a animosidade da opinião pública contra um suspeito seria
tolerado – ele seria inevitavelmente retirado do caso envolvendo sua
vítima. Mas Moro é intocável – sob o anômalo processo penal brasileiro,
ele é o juiz do caso, que ordena a realização de procedimentos investigativos contra um suspeito e, depois, vira-se para julgá-lo, sem a presença de um júri ou de peritos judiciais. Sua total parcialidade contra
Lula é gritante, mas a única maneira de afastá-lo do caso (uma vez que
o Conselho Nacional de Justiça se recusa a fazê-lo) é pedir à Justiça. O
que seria, nesse caso, julgado pelo próprio juiz Moro. Apesar de ser
confrontado com provas contundentes de sua própria parcialidade, Moro
não quis se retirar do caso. Ele, e somente ele, irá julgar Lula e decidir
se ele é culpado, apesar disso já estar previsto em suas consecutivas decisões autorizando monitoramento e interrogatório.
Mas culpado do quê, exatamente? Em um caso de corrupção,
costuma ser necessária a apresentação de provas de que o poderoso acusado fez algum favor para seu corrupto benfeitor – favor pelo qual ele
foi recompensado. Às provas da promotoria, todas imediatamente vazadas pela a imprensa anti Lula, faltam elementos críveis de delito presidencial. Uma gigantesca força-tarefa investiga Lula e sua família há
mais de 15 meses, obtendo dados de todas as contas bancárias, grampeando os telefones, interrogando-o e interrogando pessoas próximas.
Não se descobriu nenhum bem escondido ou contas no exterior; tanto
antes quanto depois de seu mandato como presidente, ele mora no
mesmo apartamento pequeno e modestamente mobiliado, em um edifício simples fora de São Paulo. Entre 2002 e 2010, nem ele, nem sua
esposa receberam qualquer benefício além de seu salário de presidente,
e presentes normalmente dados a chefes de Estado. Ele não realizou
nenhuma ação motivada pelo recebimento ou promessa de dinheiro ou
presentes. Sendo assim, a polícia teve de colocar o foco em sua conduta após a saída da presidência, ao final de seu segundo mandato, em
dezembro de 2010 (conforme determinado pela Constituição). Levantaram três casos e alegam que neles há corrupção.
Em 2014, uma empreiteira que faz parte do mencionado cartel
realizou obras no valor de cerca de U$ 88.000 em um apartamento
localizado em um grande edifício com vista para uma praia de classe
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média. Eles afirmam que o imóvel pertence a Lula, que nega veementemente. Ele chegou a visitá-lo uma vez, porque sua esposa pensou em
comprá-lo, mas decidiu não dar continuidade ao negócio.
Há um sítio no interior que pertence a amigos e é frequentado
por sua família. É possível que melhorias tenham sido feitas nele por
outra empreiteira do cartel, mas anos após sua saída da presidência. Lula
nega qualquer interesse ou propriedade legal sobre esse imóvel no interior: este foi disponibilizado a ele por dois amigos (cujos nomes constam
no registro do imóvel como proprietários) para passar alguns finais de
semana com a família – a polícia contou apenas 11 visitas em cinco anos,
desde 2011, e nenhuma visita anterior a esse ano.
Por fim, as palestras – sua única fonte de renda desde o fim de seu
mandato. Muitas são dadas gratuitamente, mas, como Blair e Clinton, além
de outros ex-líderes de sucesso, ele cobra uma taxa quando viaja ao exterior para palestrar a grandes corporações. Algumas foram patrocinadas por
empreiteiras envolvidas no cartel da “Lava Jato”, mas outras foram pagas
por empresas como a Microsoft e até pela Rede Globo, o maior órgão de
imprensa inimigo do Partido dos Trabalhadores. Ele cobra caro – os valores
chegam a ser equivalentes aos de Blair e cerca da metade de Clinton – mas
sua fama o precede. Os pagamentos são feitos às claras e depositados em
uma conta no Brasil, com a respectiva cobrança de todos os tributos.
O que a polícia não conseguiu estabelecer em nenhum desses
casos são os quid pro quo, ou seja, qualquer ligação entre os pagamentos
recebidos por Lula anos após o fim de seu mandato, por palestras dadas,
ou qualquer pré-acordo feito enquanto ele esteve à frente da presidência, para recompensá-lo por algum favor. Mesmo se Lula, de fato, fosse
proprietário do apartamento ou do sítio no interior – o que a polícia
não consegue provar –, há também falta de provas que relacionariam as
reformas e o acordo para recebê-las em troca de favores, enquanto ele
ainda era presidente. Como não existem provas que corroborem a acusação de corrupção, Moro e seus promotores têm de recorrer à teoria
do “domínio de fato”: Lula estava no topo, então, presume-se que
soubesse e que tenha aprovado.
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Lula não deve ser condenado; a não ser que se apresentem provas
plenas de que ele, de fato, – e não “presumivelmente” – sabia e aprovou
os desvios do dinheiro público da Petrobras. Qualquer pagamento recebido posteriormente de empresas envolvidas no cartel deve estar ligado ao acordo, feito enquanto ele era presidente, para facilitar ou apoiar
as práticas corruptas – foi essa a prova que Moro tentou obter, sem
sucesso, por meio das delações premiadas. Não foi por falta de tentativas
e, certamente, não é nenhum segredo que a investigação da Lava Jato
agora tem seu foco em Lula e ignora provas contra líderes de qualquer
outro partido. Um programa humorístico local tem um esquete famoso
satirizando uma delação premiada de Moro: um membro do cartel
apresenta diversos documentos incriminando outros políticos, mas o
promotor desinteressado apenas boceja a gesticula para que sejam colocados de lado. Até que a testemunha apresenta uma conta de um jantar
em Paris em que se consumiu champanhe e caviar; “Pra que serve isso?”
pergunta o promotor entediado, apontando para um prato da lista que
custa alguns poucos euros. “Ah, esse foi o arroz de lula”. O promotor
grita animado – “Lula – nós o pegamos!”.
Enquanto a esquerda reclama que a operação é discriminatória e
um promotor da Lava Jato admitiu que o seu objeto é “aterrorizar” o
Partido dos Trabalhadores, não são essas as objeções fundamentais: se
crimes foram cometidos por membros do Partido dos Trabalhadores,
estes devem ser processados, independentemente do fato de políticos de
outros partidos terem escapado. Além disso, não é nenhum fator atenuante que o dinheiro de propina pago a políticos tenha sido usado para
fins eleitoreiros e não para fins pessoais. “Financiamento de campanha”
é um problema em todas as democracias do mundo, mas os dirigentes
de partido devem seguir as leis reguladoras de seu país, e seus apoiadores
não podem reclamar se eles forem punidos por ignorá-las. Essas críticas
à “Lava Jato” não são relevantes: a verdadeira objeção à operação é que
ela está sendo conduzida de forma a violar os direitos humanos de seus
alvos e, em particular, os de Lula.
Alguns setores da esquerda brasileira veem o dedo da CIA por trás
de Moro – ele fez um curso em Harvard, viaja com frequência aos EUA
para receber prêmios, ministra palestras e se encontra com funcionários
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de alto-escalão. Tornou-se uma pin-up das revistas Time e Fortune. A
Netflix acabou de anunciar a produção de uma séria chamada Operação
Lava Jato, baseada em um livro anti Lula escrito por um jornalista da TV
Globo, a ser dirigida por um diretor que pediu a “cabeça de Lula”.
Contudo, não se faz necessário recorrer a teorias da conspiração para
explicar o que está acontecendo: a insanidade dessa investigação de
corrupção resulta de um sistema jurídico inapropriado e ultrapassado,
explorado em um momento de recessão política por forças unidas em
torno da determinação de destruir o Partido dos Trabalhadores e seu
símbolo – “a cabeça de Lula”.
Apesar de todas as suas conquistas, Lula não está acima da lei – algo
que ele reconhece ao se apresentar para responder às perguntas da polícia,
sempre que requisitado. Mas o tratamento que ele tem recebido da “Lava
Jato” não deve ser dispensado a ninguém: uma condução coercitiva
ilegal, grampos telefônicos vitimando seu advogado e todos os membros
de sua família, divulgação dos áudios de conversas interceptadas para
imprensa em grosseira violação à privacidade, promotores alegando sua
culpa sem ele nem mesmo ter sido formalmente acusado. Nos últimos
15 meses, ele foi capa de revista com fotos montadas em que usa uniforme de presidiário: as mesmas fotos são reproduzidas em balões e
bonecos de papel empunhados por manifestantes de direita. Esses bonecos foram feitos em massa, mas as autoridades não demonstram interesse em dar um ponto final a esse comércio lucrativo que aprova a crença
na culpa de Lula.
Grande parte do sentimento anti Lula é incitado pelos agentes e
promotores da Lava Jato, que vazam suas suspeitas para a imprensa, e
pelo próprio Moro, que parabeniza publicamente manifestantes que o
elogiam nas ruas e demonizam Lula. Ele alegremente recebe prêmios
pelo seu trabalho e aceita ser referido como “Herói do Brasil”: é impossível ir a uma livraria e não ver uma foto sua, geralmente em pose à
la Elliot Ness, na capa de livros e revistas. Ele não nega suas previsões
de que condenará Lula. Seu egocentrismo o cega e é refletido na consequência de seus atos: ele recentemente participou do lançamento do
livro sobre a “Lava Jato” no qual a série da Netflix é baseada, a hagiografia de Moro que difama e condena Lula. Ele autografou exemplares e
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posou para fotos. Em nenhum país civilizado um juiz teria esse tipo de
comportamento, aprovando a demonização de um homem de cujo
julgamento ele pretende estar à frente.
No Brasil, a presunção de inocência não tem nenhum significado,
pois a imprensa, em colaboração com o juiz e seus promotores, assiduamente cria uma expectativa em relação à culpa de Lula. Tudo isso é
permitido por um sistema inquisitorial de investigação e julgamento
herdado de Portugal (onde já foi há muito tempo reformado), em que
uma longa detenção pré-julgamento com intuito de obter confissão é
permitida, em que não há efetiva distinção entre as funções do promotor e do juiz, ou, ainda, a proteção da presunção de inocência.
Não se quer dizer que a corrupção – e corrupção política é muito insidiosa – não deva ser processada de maneira efetiva. A questão é
que se isso não for feito de maneira justa e com a observância aos direitos humanos dos suspeitos, os esforços anticorrupção serão contraproducentes e resultarão em erros de justiça e relutância em se cooperar
com as investigações. Existem diversos modelos investigativos que o
Brasil poderia adotar, sendo o mais bem-sucedido deles o ICAC (Comissão Independente Contra a Corrupção), iniciado em Hong Kong e
agora estabelecido regularmente nas democracias parlamentaristas em
Cingapura, Sidney e em outros lugares. Esse modelo envolve um órgão
incumbido de investigar delitos cometidos por políticos, funcionários
públicos e empresas estatais, com total poder de monitoramento, detenção e audiências públicas (nas quais os suspeitos são representados) supervisionadas por um eminente comitê, que assegura que o trabalho não
se torne partidário. Os relatórios contendo alegações de atos criminosos
são enviados aos promotores e as provas, analisadas em julgamento por
juízes imparciais que não estiveram envolvidos no processo de coleta de
provas. A prestação de contas de agentes públicos é obtida não por meio
de vazamentos para a imprensa, mas em audiências públicas em que o
outro lado da história é ouvido: qualquer acusação resultante desse processo passa, em seguida, por um julgamento justo. Existem outros modelos eficientes, e nenhum deles lança mão da demonização pública ou
humilhação dos suspeitos por parte de um todo-poderoso juiz-promotor, que anda de mãos dadas com a imprensa para criar a expectativa de
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que o suspeito será considerado culpado – uma profecia que o juiz-promotor tem o poder de cumprir.
Por todas as suas conquistas, Lula merece respeito, mas não imunidade. Se há provas de que ele se beneficiou de esquema de corrupção,
ele deve responder por isso perante um juiz imparcial e em um processo que lhe dê a oportunidade de ampla defesa. O juiz Moro e o preconceito incitado pela Globo tornaram isso impossível: como fica evidente
por meio dos bonecos e balões retratando Lula em uniforme de presidiário, a “Operação Lava Jato” se tornou uma espécie de “lei de linchamento” cujo objetivo é derrubar o maior símbolo do poder dos trabalhadores na América Latina. Por essa razão, isso deve ser exposto e
combatido – não para proteger um deputado corrupto ou grandes
empreiteiros usurpadores, mas pelo bem do Estado de Direito, pelo
respeito aos direitos humanos e pela proteção contra processos que se
tornam perseguições.
Geoffrey Robertson Q.C. [Conselheiro da Rainha]
representa Lula em seu Comunicado ao
Comitê de Direitos Humanos da ONU
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