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VEREADOR MARCELO SGARBOSSA (PT) – Comunicação de 

Líder:  Boa tarde a todos e todas. É uma tarde em que falo em nome 

da bancada do Partido dos Trabalhadores. É uma tarde em que a 

Câmara recebe, no mínimo, quatro temas, Presidente Mônica, seja 

da saúde, com o tema do mal de Alzheimer; na proteção dos animais, 

com homenagem a instituições que tratam da defesa animal, depois 

tivemos aqui a diversidade religiosa, ou seja, é a Câmara na sua 

multiplicidade, na sua multiculturalidade que está aqui espelhada 

nesta tarde.  

O Ver. Janta já inaugurou o tema que é o grande tema do dia no Brasil e no mundo, 

naqueles países que acompanham a nossa política. Eu não sei se seria, Ver. Comassetto 

– que somos filiados ao Partido dos Trabalhadores –, um dia para dizermos que estamos 

alegres. Não estamos. Não tenho nenhum sentimento de vingança e não gosto de dizer 

aquela frase, eu odeio ter razão, Ver. Pujol, mas é um dia que, com as interceptações 

mostradas a público, as primeiras, segundo o Intercept haverá outras manifestações, é só 

o início dessa relação entre o Juiz Moro – hoje Ministro da Justiça do Governo Bolsonaro 

– e o Procurador Dallagnol. Eu não consigo esquecer aquela frase do Presidente 

Bolsonaro, Ver. Cláudio Janta, quando foi lá convidar o Moro para ser seu Ministro da 

Justiça, e o Bolsonaro, quando perguntado, na entrevista, qual tinha sido a reação do 

então Juiz Mouro, Bolsonaro disse mais ou menos assim, Ver. Zacher: que tinha ficado 

feliz como quando um estudante é diplomado na universidade. Foi o prêmio que ele 

mereceu, do Bolsonaro, por ter impedido a participação de Luiz Inácio Lula da Silva nas 

eleições de 2018. Agora, com as interceptações, fica muito mais claro que o Promotor 

Dallagnol, quando diz: “Não tenho provas, mas tenho a convicção”, está ali nas gravações 

que ele realmente não confiava no processo que ele mesmo movia contra o ex-Presidente 

Lula. Vejam, não é, como eu falei antes, um dia para dizer que está apontando para as 

razões que nós mostrávamos do chamado lawfare, uma expressão nova, no Brasil, mas 

que mostra o uso político das instituições jurídicas para a luta política. Se Moro e 

Dallagnol querem fazer luta política, são bem-vindos, a democracia é isso, é a disputa 

política, mas não se utilizando das instituições, da sua suposta imparcialidade e da tão 

chamada neutralidade, que todos nós sabemos que existe, para vazar áudios. Por isso 

que a tarde de hoje, o dia de hoje também pode ser conhecido como o dia em que Moro 
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experimenta do seu próprio veneno, porque ele autorizou o vazamento da interceptação 

telefônica entre Lula e Dilma. Nós, obviamente, temos lado, somos partidários e fazemos 

a defesa do nosso ex-presidente Lula, que deveria ser hoje o Presidente do Brasil, mas 

não é desse tema que se trata. Eu gostaria de ouvir vereadores subirem aqui, 

independente se são adversários políticos dos Partido dos Trabalhadores, e fazerem a 

defesa do estado democrático de direito, porque nós temos aqui uma série de situações 

concretas, como é o caso – muitos aqui são advogados e advogadas – de interceptações 

dentro de escritório de advocacia, Ver. Bosco. Quando o desembargador Fraveto, que, 

sim, foi militante do Partido dos Trabalhadores, mas é desembargador, legitimamente 

manda soltar o Presidente Lula, o Moro de férias em Portugal, num telefonema – ou seja, 

não era ele o juiz plantonista, e ali a decisão era do juiz plantonista –, consegue revogar 

essa decisão. Então, manobrar as instituições para conseguir atingir fins políticos, como 

fez o Moro, deve ser algo de extrema reprovação não só daqueles que defendem, como 

nós, o ex-presidente Lula, e o seu direito de concorrer no ano passado, o que lhe foi 

negado, mas os partidos, como fez aqui o Ver. Janta, de denunciar esses abusos e das 

pessoas que se utilizam dos cargos públicos para justamente fazer a luta política 

indevidamente, Ver. Pujol. Então, é o convite que faço aqui, em nome do Partido dos 

Trabalhadores, para que subam aqui, mesmo com as adversidades, mesmo com a 

contrariedade e a diferença política com o Partido dos Trabalhadores e com ex-presidente 

Lula, mas subam aqui e defendam o estado democrático de direito que está 

definitivamente em cheque. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 


