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ABAIXO O ACORDÃO 
NO STF! 

Lula foi condenado a 12 anos 
de prisão no caso do triplex do 
Guarujá, mas agora querem fazer 
um grande acordo no Supremo 
Tribunal Federal para salvá-lo.

As provas do crime do triplex são 
claras. Além disso, há outros pro-
cessos contra Lula, com provas 
ainda mais fartas, envolvendo 
obstrução de justiça (2 vezes), 
corrupção passiva e tráfico de 
influência (4 vezes), lavagem de 
dinheiro (4 vezes) e organização 
criminosa (2 vezes). Na última 
acusação do ex-Procurador Ro-
drigo Janot, estimou-se que a or-
ganização criminosa chefiada por 
Lula desviou quase R$ 1,5 bilhão 
dos cofres nacionais.

Lula é principal símbolo de um 
sistema corrupto sustentado por 
grandes empresários e grandes 
partidos. O sistema não envolve 
apenas o PT de Lula e Dilma, mas 
também o PSDB de Aécio e Alck-

min e o MDB de Temer, Meirelles e 
outros. Eis por que há um mega es-
forço dos grandes políticos e gran-
des empresários para salvar Lula 
no Supremo Tribunal Federal (STF): 
querem salvar Lula para salvar a si 
mesmos.

Se Lula receber o habeas corpus no 
STF nesta quarta-feira, será aber-
ta a porta para a revisão da prisão 
após condenação em segunda-ins-
tância. Junto com Lula, serão soltos 
em decorrência disso: Eduardo 
Cunha, Sérgio Cabral, Anthony Ga-
rotinho, José Dirceu, André Vargas e 
outros nobres sujeitos dessa laia.

Defender a prisão de Lula não é 
defender violência contra direitos 
individuais. Lula teve todo o direito 
de defesa garantido (aliás, muito 
melhor do que a esmagadora maio-
ria). Durante os governos do PT, 
a “população carcerária” cresceu 
270%, chegando a quase 650 mil. 
Destes, 1/4 está preso sem 

LULA SOLTO É O 
VERDADEIRO RISC0!
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