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EM ALTA Operação Lava Jato Entrevistas Artigos

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral foi denunciado formalmente pela Procuradoria-Geral da República
em novembro de 2017 por supostamente agredir sua ex-mulher, Élida Souza Matos

Acusado de agredir ex, Admar Gonzaga
desiste de recondução ao TSE

Rafael Moraes Moura/BRASÍLIA

08 de abril de 2019 | 20h07

Admar Gonzaga. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Acusado de lesão corporal em um caso de violência doméstica, o ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), comunicou na semana passada ao Supremo Tribunal Federal (STF) que desistiu de ser
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reconduzido ao cargo por mais dois anos, segundo o Estado apurou com integrantes da Corte. Cabe ao Supremo
aprovar a lista tríplice que será analisada pelo presidente Jair Bolsonaro, a quem cabe definir os nomes dos
ministros do TSE que representam a classe dos advogados.

Ao longo das últimas semanas o assunto vem sendo discutido internamente por ministros, tanto do TSE quanto
do STF, com máxima discrição. Dentro do Supremo, a avaliação é a de que o gesto de Admar foi uma forma de
preservar as instituições – e a própria imagem do ministro, que chegou a ser aconselhado por colegas a desistir da
recondução. Procurado pela reportagem, Admar não se manifestou.

O processo em que Admar é acusado de agredir sua ex-esposa tramitava no Supremo até a semana passada,
quando o ministro Celso de Mello decidiu enviá-lo para o Tribunal de Justiça do DF, por entender que o caso não
se encaixa no novo entendimento do foro privilegiado, que só vale para os crimes cometidos no exercício do
mandato e em função do cargo.

Como o Estado informou, o presidente Jair Bolsonaro terá de escolher nas próximas semanas dois novos

ministros para o TSE. Os mandatos de Admar e Tarcísio Vieira se encerram, respectivamente, em 27 de abril e 9
de maio. Ambos pertencem à classe dos advogados, que conta com duas cadeiras na Corte Eleitoral – os outros
cinco ministros que integram o TSE vêm do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que compõem a
Corte Eleitoral em um esquema de rodízio.

As escolhas para o TSE são importantes já que a campanha de Bolsonaro à Presidência da República é alvo de oito
processos que apuram supostas irregularidades, como disparo em massa de mensagens no aplicativo WhatsApp
contra o PT, ataque cibernético ao grupo de Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro e outdoors espalhados
com o nome de Bolsonaro em diversos municípios brasileiros. A defesa da campanha nega irregularidades.

Admar já advogou para o Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), garantindo na Justiça o direito do filho do presidente de
concorrer ao cargo de vereador no início de carreira, aos 17 anos – em 2000, Carlos tornou-se o mais jovem
vereador da história do Brasil. O próprio Jair Bolsonaro já chamou Admar de “meu peixe” perante interlocutores.

Com a desistência de Admar Gonzaga, a expectativa dentro do TSE é a de que o ministro substituto Sérgio Banhos
seja efetivado como titular. A articulação nos bastidores é sobre os demais nomes que vão integrar as listas
tríplices e assumir uma vaga de substituto – entre os nomes ventilados estão a ex-ministra Grace Mendonça e o
advogado Flávio Pansieri, atual diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Corte.

Cabe ao ministro substituto julgar durante as eleições questões envolvendo propaganda eleitoral e eventualmente
substituir algum titular em caso de ausência ou impedimento. A recondução de Tarcísio Vieira por mais dois anos
é considerada praticamente certa por integrantes do TSE.

 

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Mais conteúdo sobre:  Admar Gonzaga TSE [Tribunal Superior Eleitoral]

Decano manda denúncia contra Admar Gonzaga por agressão à ex para primeira instância
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Para a Procuradora, o dinheiro poderia incrementar programas de apoio ao desenvolvimento e à
infraestrutura para a educação básica

Raquel defende recursos de acordo entre
Petrobrás e Lava Jato na educação

Amanda Pupo

09 de abril de 2019 | 11h21

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge Foto: Dida Sampaio / Estadão

Depois de a Advocacia-Geral da União (AGU) propor que os recursos da ordem de R$ 2,5 bilhões previstos no
acordo firmado entre a Força-Tarefa da Lava Jato  (Ministério Público Federal no Paraná) e a Petrobrás fossem
destinados ao Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), foi a vez da Procuradoria-Geral da República (PGR)
indicar ao STF outra destinação para o dinheiro, desta vez para a Educação.

Os dois órgãos são contrários a previsão firmada no acordo, que destina parte do montante a um fundo a ser
gerido por entidade privada. Os polêmicos R$ 2,5 bilhões são resultado de uma multa paga pela estatal em ação
nos Estados Unidos, a qual definiu que 80% do valor deveria ser remetido ao Brasil.
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A PGR é autora do processo que questionou o acordo entre a Lava Jato e a Petrobras no STF, suspenso por ordem
do ministro Alexandre de Moraes. Em manifestação enviada na semana passada, a Petrobras explicou que o
tratado com os EUA impedia que qualquer valor da multa enviado ao Brasil fosse destinado ao acionista
majoritário da estatal, que é a União.

No parecer, no entanto, a PGR propõe que, ao encaminhar os bilhões para a União, haja um direcionamento
específico do dinheiro, dando como exemplo o Ministério da Educação. “É importante realçar que há
mecanismos de ingresso desses valores no orçamento da União, em ações orçamentárias específicas e que não
impliquem em transferência, direta ou indireta, para a Petrobras, como, por exemplo, ações orçamentárias a favor
do Ministério da Educação”, afirma Raquel.

Segundo a procuradora, o dinheiro poderia incrementar recursos nos programas de apoio ao desenvolvimento da
educação básica, apoio à infraestrutura para a educação básica, aquisição de veículos para transporte escolar,
dentre outros serviços públicos.

As iniciativas de indicar o destino de dinheiro recuperado da corrupção vêm sendo alvo de críticas entre ministros
do STF. Recentemente, Raquel pediu à Suprema Corte que multas somadas em R$ 71,6 milhões referentes ao
acordo de delação do marqueteiro João Santana, de sua mulher, Mônica Moura, e de André Luis Reis Santana
também fossem destinados ao Ministério da Educação, em vez de serem transferidos diretamente para o caixa da
União. O pedido, no entanto, foi negado no fim de fevereiro pelo relator do caso, ministro Edson Fachin, segundo
quem cabe à União, e não ao Poder Judiciário, definir como a receita será utilizada.

Manutenção

No parecer enviado nesta segunda-feira ao STF, a PGR também pediu mais tempo para se inteirar do processo,
devido as informações enviadas nos últimos dias por outras autoridades envolvidas na ação. A procuradoria ainda
solicitou que seja determinada à Caixa Econômica Federal que, enquanto a situação no processo não for definida,
mantenha a remuneração mensal do valor depositado a pelo menos 100% da taxa Selic, sem cobrança de qualquer
taxa bancária. Além disso, a PGR quer que a instituição apresente no prazo de dez dias informações sobre a
melhor rentabilidade dos ativos.
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Mais conteúdo sobre:  Petrobrás operação Lava Jato Ministério da Educação

Procuradoria-Geral da República

Raquel pede a Marco Aurélio que priorize ação contra honorários a advogados públicos

Raquel diz à Petrobrás que 'não tinha conhecimento prévio' do fundo bilionário da Lava Jato

Quem é o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub?
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2019
Cupom Americanas 20% de desconto em Livros

Cupom Fast Shop em 2019
45% em oferta na Fast Shop em Smartphones &
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