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Deltan captava 
dinheiro para o 
próprio instituto

O coordenador da força-
tarefa da Lava Jato, 
Deltan Dallagnol, 

captou investimentos de 
grandes empresários para 
financiar o Instituto Mude – 
Chega de Corrupção, criado 
para promover, além da pró-
pria operação, as dez medi-
das de combate à corrupção 
e suas opiniões políticas.

Mensagens trocadas en-
tre o procurador e membros 
do Instituto Mude no Te-
legram, recebidas pelo In-
tercept Brasil e analisadas 
em conjunto com a Agência 
Pública, revelam que ele se 
reuniu com empresários, às 

Em entrevista à rádio CBN, 
ontem  o ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal, voltou a falar sobre 
o conteúdo das mensagens 
vazadas pelo The Intercept. 
Segundo ele, as mensagens re-
velaram “a atuação proativa do 
juiz” Sergio Moro, o que “gerou 

Mais uma reportagem mostra que Dallagnol tentou combater a corrupção com captação de dinheiro sujo

Gilmar Mendes diz que Lava Jato criou um estado paralelo

DIVULGAÇÃO

Coordenador da Lava Jato aceitou ajuda financeira de 
empresária investigada que não foi denunciada pela operação

vezes a portas fechadas, na 
sede da Procuradoria, para 
arrecadar verbas para a en-
tidade.

Uma empresária que foi 
“investidora anjo” da orga-
nização: a advogada Patrícia 
Tendrich Pires Coelho se-
ria depois investigada pela 
Lava Jato, mas não foi de-
nunciada pela operação.

Apesar de saber que a 
empresa de Patrícia, a As-
gaard Navegação S. A., for-
necia navios para a Petro-
bras e ter conhecimento de 
sua proximidade com o em-
presário Eike Batista e com 
o banqueiro André Esteves, 

fundador do BTG Pactual 
– dois alvos da força-tarefa 
coordenada por Dallagnol –, 
o procurador não só aceitou 
a sua ajuda financeira como 
fez a ponte da empresária 
com os membros oficiais do 
instituto e se reuniu com ela 
para tratar da doação.

Favorecimento a Moro
Agência Pública, em 

nova parceria com o The 
Intercept, apontam que o 
procurador Deltan Dallag-
nol, coordenador da força-
tarefa, sugeriu ao Instituto 
Mude - Chega de Corrup-
ção que atuasse a favor de 
Sergio Moro, ex-juiz federal 

que acabara de ser nomeado 
ministro da Justiça de Jair 
Bolsonaro.

A entidade se dizia 
“apartidária” e foi criada 
inicialmente para coletar 
assinaturas a favor das dez 
medidas contra a corrupção. 

De acordo com a reportagem 
da Pública, Dallagnol era 
responsável por tomar boa 
parte das decisões finais a 
respeito da instituição. 

Em uma conversa por Te-
legram, o procurador propôs 
a integrantes do Mude que 

se fizesse uma pesquisa com 
parlamentares a respeito de 
um projeto de Sergio Moro, 
que acabara de ser nomeado 
ministro da Justiça pelo go-
verno de Jair Bolsonaro. O 
projeto era sobre a execução 
provisória da pena.

suspeita”.
Em entrevista ao jornalista 

Kennedy Alencar, o ministro 
disse que o Judiciário vive a 
sua maior crise institucional. 
“O sistema todo foi contamina-
do por essa coisa”, enfatizou, 
afirmando que a Lava Jato 
criou um “Estado paralelo que 

integrava um projeto de po-
der”.

“Há uma frase que diz que o 
trapezista morre quando pensa 
que voa. E acho que os trape-
zistas aqui pensaram que voa-
vam”, acrescentou.

Para o ministro, é preciso 
separar o hackeamento, crime 

Foi arquivada no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
a denúncia que acusava o 
senador Fernando Collor de 
Mello (Pros-AL) de crime de 
peculato, envolvendo R$ 240 
milhões em contratos da BR 
Distribuidora com o ex-depu-
tado federal alagoano, João 
Lyra. O ministro Luiz Edson 
Fachin arquivou o caso in-
vestigado a partir da Opera-
ção Lava Jato, porque houve 
prescrição, quando o senador 
completou 70 anos e o tempo 
máximo para punição pela ir-
regularidade foi atingido, em 

Reportagem de Wálter 
Nunes e Danilo Verpa na Fo-
lha de S.Paulo informa que o 
ex-governador de São Paulo 
Alberto Goldman (PSDB) foi 
enterrado ontem no Cemité-
rio Israelita do Butantã, na 
capital paulista. Ele morreu 
no  domingo (1º), aos 81 anos, 
vítima de um câncer. Gold-
man estava internado desde 
19 de agosto no Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo. O ex-
governador deixou a mulher, 
Deuzeni Goldman, cinco fi-
lhos e quatro netos. O tucano 
foi governador de São Paulo 
de abril a dezembro de 2010, 
quando assumiu o posto de 
José Serra (PSDB), de quem 
era vice-governador. Serra 
deixou o cargo para concorrer 
à Presidência da República 
naquele ano.  

Doria enviou uma coroa 
de flores à família de Gold-
man, mas o gesto não foi bem 
recebido. A jornalista Vera 
Sá, que assessorou Goldman 
durante mais de 40 anos, 

 Velório de Alberto Goldman sem a coroa de flores de João Doria

STF arquiva acusação contra Collor   
em suspeita de ajudar a João Lyra

Coroa de flores enviada por Doria 
é arrancada do caixão de Goldman
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12 de agosto.
Em maio, a procuradora-

geral da República, Raquel 
Dodge denunciou o parla-
mentar licenciado pela acu-
sação de atuar, após as en-
chentes de 2010, para que a 
BR Distribuidora firmasse 
os contratos milionários com 
a empresa Laginha Agro In-
dustrial, de propriedade do 
ex-deputado federal João 
Lyra, com quem Collor man-
tém relações políticas, de 
amizade e familiares e era 
filiado ao mesmo partido, o 
PTB.

mandou retirar a coroa de 
Doria de perto do caixão e ar-
rancou a faixa que expunha 
o nome do atual governador. 
Vera foi procurada pela re-
portagem e não comentou 
inicialmente. Mais tarde, 
mandou uma nota cujo títu-

Em julho de 2010, a en-
chente no Rio Mundaú des-
truiu praticamente toda a 
Usina Laginha, de João Lyra, 
em União dos Palmares (AL).

A defesa de Collor defen-
deu que a lei estabelece que, 
quando o réu completa 70 
anos, o tempo de prescrição 
cai pela metade. Como o su-
posto crime ocorreu em 2010, 
com base na pena máxima 
para peculato, a prescrição 
ocorreria 16 anos depois, em 
2026. Mas, com Collor com 70 
anos completos, não poderia 
mais ser punido desde 2018.

lo é “A coroa da hipocrisia”. 
“Tirei mesmo a faixa da coroa 
em nome do Doria. Depois de 
ofender tanto o Goldman, no 
fim ele quer oferecer flores, 
quando o Goldman não pode 
mais ouvir e nem ver. Isso é 
hipocrisia!”, disse.

que, segundo ele, merece repú-
dio e punição, do conteúdo das 
mensagens divulgadas. “As 
pessoas que participaram das 
conversas não negaram que 
tenham participado. Então, 
assumindo que isso se deu, há 
que se prestar contas”, desta-
cou.

Gilmar Mendes também 
falou sobre os comentário debo-
chado de procuradores sobre a 
morte de parentes do ex-presi-
dente Lula. 

“É interessante que alguém 
observava que a população se 
sensibilizou muito que os pro-
curadores tiveram em torno dos 

enterros dos familiares de Lula, 
e da falta de sensibilidade mo-
ral”, avaliou. “Porque a popu-
lação entende isto. Talvez não 
entenda o debate jurídico, que 
está por trás de todas essas coi-
sas, mas aquilo que ela entende, 
mas aquilo que ela entende, ela 
repudia. Ela sabe o que é enter-
rar um parente, enterrar um 
neto. E fazer a brincadeira sobre 
isso mostra uma falta de sensi-
bilidade moral muito grave”.
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