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Ofício Nº 85/2019/GSOLIMPI               

                                

Brasília, DF, 11 de novembro de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 

Antônio Augusto Brandão de Aras 

Procurador Geral da República 

 

Senhor Procurador Geral, 

 

Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência especial atenção aos 

pleitos que realizo. 

É de conhecimento nacional a soltura de Luiz Inácio Lula da Silva, réu em dez 

processos e criminoso condenado, com decisão confirmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por recebimento de 

“suborno”, pago com um apartamento tríplex, em um esquema de corrupção na 

Petrobras. 

Ocorre Excelência, que após sua soltura por ordem do juiz de execução, que 

teve como fundamento a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, Lula, em 

discurso público, Lula manifestou a seus seguidores que: 

“É UMA QUESTÃO DE HONRA RECUPERAR ESSE PAÍS, A GENTE TEM 

QUE SEGUIR O EXEMPLO DO POVO DO CHILE, DO POVO DA BOLÍVIA, A GENTE 

TEM QUE RESISTIR, NÃO É RESISTIR, NA VERDADE É LUTAR, É ATACAR E NÃO 

APENAS SE DEFENDER. ” 

O discurso proferido foi transmitido por grandes mídias e pode ser constatado 

neste link: https://www.youtube.com/watch?v=nSdlc1arHrg , e contou com a presença 

de diversos políticos, inclusive da Presidente do Partido dos Trabalhadores – PT, Gleisi 

Hoffmann. 

Entretanto Excelência, uma fala dessa, irresponsável e criminosa, mostra a 

real intenção posta no discurso do Condenado Lula, pois o que se pode acompanhar no 

Chile é uma onda de protestos violentos, com confrontos entre manifestantes e as forças 
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policiais, com estabelecimentos comerciais saqueados, ônibus queimados, depredações 

das estações de metrô, prédios incendiados, inclusive a sede da empresa de energia 

elétrica do Chile e do Banco do Chile, o que demonstra o intuito de instalação do caos 

naquele País, que vive uma situação de grave perturbação da ordem pública. 

Uma incitação desta natureza ultrapassa qualquer razoabilidade de 

liberdade de expressão e demonstra um projeto de poder que quer se utilizar da 

violência e da quebra da ordem pública para a proteção de criminosos. 

É válido e importante ressaltar que além da condenação por Corrupção e 

lavagem de dinheiro no processo conhecido como “Tríplex do Guarujá” (condenação já 

confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça), Lula também é condenado por Corrupção 

e Lavagem de Dinheiro, em outro caso, conhecido como “Sítio de Atibaia”. 

Outras oito denúncias feitas pelo Ministério Público, já aceitas pela justiça, em 

que, portanto, Lula é Réu, também estão em andamento, sendo elas: 

1 - Obstrução à Justiça, em sua nomeação para Ministro Chefe da Casa Civil 

do Governo Dilma Rousseff, como subterfúgio para não ser processado na operação 

lava jato de 1º Grau; 

2 - Corrupção passiva, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, em 

empréstimo concedido pelo BNDES à Angola; 

3 - Corrupção Passiva, em um terreno comparado pela empreiteira 

Odebrecht, no valor de R$ 12 milhões para a construção do Instituto Lula, além de um 

apartamento no edifício Hill House em São Bernardo do Campo; 

4 - Tráfico de Influência, Lavagem de dinheiro e Organização Criminosa, 

no âmbito da Operação Zelotes, por interferir na compra de 36 caças pelo governo 

brasileiro; 

5 - Corrupção Passiva, também no âmbito da Operação Zelores, por 

recebimento de propina para aprovação de Medida Provisória que prorrogou incentivos 

fiscais para montadoras; 

6 - Organização Criminosa, em Denúncia conhecida como “Quadrilhão do 

PT”, pois envolve Dilma Rousseff, dois ex-Ministros do PT (Antonio Palocci e Guido 
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Mantega), e o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari, sendo todos acusados de desvio de 

dinheiro dos cofres públicos na importância de R$ 1,48 bilhão. 

7 - Lavagem de Dinheiro, por recebimento de R$ 1 milhão, em troca de 

intermediação de negócios de empresários com o líder da Guiné Equatorial. 

8 – Corrupção Passiva, em pagamentos de propina pela Odebrecht, na 

importância de R$ 60 milhões para facilitar um empréstimo de U$ 1 bilhão do BNDES. 

 

Mediante todo este histórico, é evidente que não se trata de um cidadão 

qualquer cometendo um crime contra a Segurança Nacional e a Ordem Política e Social, 

mas sim de um criminoso contumaz, réu em dez ações penais, com duas condenações, 

que ocupou o principal cargo da República e se utilizou dele para proveito próprio e de 

seu grupo em detrimento de toda a nação, e que está disposto a liderar as mais diversas 

atrocidades para recuperar o Poder e tentar impedir suas condenações pelos atos 

criminosos cometidos. 

É válido relembrar, que, em Denúncia feita, pelo então Procurador Geral da 

República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, para instauração de processo 

criminal contra Lula e contra Michel Temer, em mais de duas mil laudas, atesta que Luiz 

Inácio Lula da Silva, é o chefe da Organização Criminosa, que se utilizou da máquina 

pública para desvio de recursos em seu Projeto de Poder. 

Excelência, o Código de Processo Penal estabelece em seu art. 311, que: 

 

Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo 

penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se 

no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do 

querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade 

policial.  GN 

 

Sendo estabelecido no art. 312, caput, do mesmo código, as condições em 

que se pode dar a prisão preventiva, nos seguintes termos: 
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Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia 

da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. GN 

 

A Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/73) e a Lei que tipifica os crimes 

contra o Estado e a Ordem Política e Social (Lei nº 1.802/53), estabelecem crimes os 

seguintes atos: 

 

Lei de Segurança Nacional: 

 

Art. 16 - Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade 

de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do 

regime vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos ou com 

o emprego de grave ameaça. 

 

Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. 

 

Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de violência ou grave 

ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. 

 

Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. 

 

Parágrafo único.- Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena 

aumenta-se até a metade; se resulta morte, aumenta-se até o 

dobro. 

 

Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou grave 

ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos 

Estados. 
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Pena: reclusão, de 2 a 6 anos. 

 

(...) 

 

Art. 22 - Fazer, em público, propaganda: 

 

I - de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem 

política ou social; 

 

II - de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes 

sociais, de perseguição religiosa; 

 

III - de guerra; 

 

IV - de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

 

Pena: detenção, de 1 a 4 anos. 

 

Art. 23 - Incitar: 

 

I - à subversão da ordem política ou social; 

 

II - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as 

classes sociais ou as instituições civis; 

 

III - à luta com violência entre as classes sociais; 

 

IV - à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 
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Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. 

 

 

Lei dos crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social 

 

Art. 2º Tentar: 

(...) 

    IV - subverter, por meios violentos, a ordem política e social, 

com o fim de estabelecer ditadura de classe social, de grupo ou 

de indivíduo; 

    Pena: - no caso dos itens I a III, reclusão de 15 a 30 anos aos 

cabeças, e de 10 a 20 anos ao demais agentes; no caso do item 

IV, reclusão de 5 a 12 anos aos cabeças, e de 3 a 5 anos aos 

demais agentes. 

(...) 

Art. 4º Praticar: 

I - atos destinados a provocar a guerra civil se esta sobrevém em 

virtude deles; 

II - devastação, saque, incêndio, depredação, desordem de modo 

a causar danos materiais ou a suscitar terror, com o fim de atentar 

contra a segurança do Estado; 

Pena: - reclusão de 3 a 8 anos aos cabeças, e de 2 a 6 anos aos 

demais agentes. 
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 (...) 

 Art. 11. Fazer publicamente propaganda: 

a) de processos violentos para a subversão da ordem política ou 

social; 

b) de ódio de raça, de religião ou de classe; 

c) de guerra. 

Pena: reclusão de 1 a 3 anos. 

§ 1º A pena será agravada de um terço quando a propaganda for 

feita em quartel, repartição, fábrica ou oficina. 

(...) 

Art. 12. Incitar diretamente e de ânimo deliberado as classes 

sociais à luta pela violência. 

    Pena: - reclusão de 6 meses a 2 anos. 

(...) 

Art. 17. Instigar, publicamente, desobediência coletiva ao 

cumprimento da lei de ordem pública. 

    Pena: - detenção de seis meses a 2 anos. 

 

Assim, como pode ser atestado ao realizar o cotejo da fala feita por Lula 

com os dispositivos das legislações supracitadas, constata-se que ele praticou 

diversos crimes que atentam contra a Segurança Nacional, o Estado Democrático 
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Direito, a Ordem Política e Social do País, de forma a incitar seus seguidores à 

prática dos mais variados atos contra a Ordem Pública. 

Tendo em vista a missão constitucional do Ministério Público, como fiscal da 

lei e defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, bem como, por ser ato criminoso que se insurge, de forma 

inconstitucional, ilegal e criminosa, requer: 

 

a) que seja requerido nos processos criminais em tramitação, com fulcro nos 

arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, a Prisão Preventiva do condenado Luiz 

Inácio Lula da Silva para garantia da Ordem Pública, tendo em vista o já primeiro ato 

criminoso praticado após sua soltura, em que incita a subversão da Ordem Pública com 

atos violentos a exemplo dos que vêm ocorrendo no Chile, bem como ser contumaz na 

prática de crimes, conforme supracitado, com a condenação com dois processos e réu 

em mais oito processos; 

b) que sejam instaurados os devidos procedimentos para responsabilização 

criminal de Luiz Inácio Lula da Silva, por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional 

(Lei nº 7.170/73) e na Lei que tipifica os crimes contra o Estado e a Ordem Política e 

Social (Lei nº 1.802/53); 

Certo do atendimento do pedido, coloco-me à disposição. 
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