
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
20 de dezembro de 2018

Ano XVI – Nº 3.774

BOLSAS
O Ibovespa: -1,08% Pontos: 
85.673,52 Máxima de +1,72% 
: 88.101 pontos Mínima de 
-1,08% : 85.674 pontos Vo-
lume: 16,22 bilhões Variação 
em 2018: 12,14% Variação no 
mês: -4,28% Dow Jones: -1,6% 
(às 18h36) Pontos: 23.296,28 
Nasdaq: -2,78% (às 18h36) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8877 Venda: R$ 3,8882 
Variação: -0,39% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,95 Venda: R$ 4,05 
Variação: -0,74% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8901 Venda: R$ 
3,8907 Variação: -0,23% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8530 
Venda: R$ 4,0170 Variação: 
-0,81% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 8,70% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.256,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,500 
Variação: +0,71%.

Cotação: R$ 3,8970 Variação: 
-0,41% - Euro (às 18h36) Compra: 
US$ 1,1377 Venda: US$ 1,1378 
Variação: +0,08% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4260 Venda: R$ 
4,4280 Variação: -0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3730 Ven-
da: R$ 4,6030 Variação: -0,15%.

Pontos: 6.595,57 Ibovespa 
Futuro: -1,49% Pontos: 86.100 
Máxima (pontos): 88.830 Míni-
ma (pontos): 85.800. Global 40 
Cotação: 820,305 centavos de 
dólar Variação: +0,63%.

“Uma mulher sábia 
coloca um grão de 
açúcar em tudo que 
ela diz ao homem, e 
um grão de sal em 
tudo o que ele diz a 
ela”.
Helen Rowland (1875/1950)
Jornalista norte-americana 

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do STF, profe-
riu ontem (19) uma 

liminar (decisão provisória) 
determinando a soltura de 
todos os presos que tiveram 
a condenação confi rmada pela 
segunda instância da Justiça. 
A decisão foi proferida em 
uma das três ações declara-
tórias de constitucionalidade 
(ADC´s) relatadas por Marco 
Aurélio sobre o assunto. O 
pedido de liminar havia sido 
feito pelo PCdoB. 

Na decisão, o ministro 
resolveu “determinar a sus-
pensão de execução de pena 

Decisão do ministro 
Marco Aurélio Mello pode 
benefi ciar 169 mil presos

cuja decisão a encerrá-la ainda 
não haja transitado em julgado, 
bem assim a libertação daque-
les que tenham sido presos”. 
Isso signifi ca que se possuir 
algum recurso ainda passível 
de análise em instâncias supe-
riores, como o STJ ou o pró-
prio STF, o condenado pode 
solicitar sua soltura. Marco 
Aurélio ressalvou, porém, que 
aqueles que se enquadrem nos 
critérios de prisão preventiva 
previstos no Código de Proces-
so Penal devem permanecer 
presos. 

A liminar pode benefi ciar 
milhares de presos pelo país, 

entre eles o ex-presidente 
Lula, preso desde 7 de abril 
na Superintendência da PF do 
Paraná. Condenado por cor-
rupção e lavagem de dinheiro 
no âmbito da Lava Jato, no 
caso do triplex, Lula teve sua 
condenação confi rmada pelo 
TRF4, segunda instância da 
Justiça Federal, com sede em 
Porto Alegre.

Poucos minutos após a deci-
são de Marco Aurélio, a defesa 
de Lula entrou com pedido 
na Vara de Execuções Penais 
(VEP) responsável pela prisão 
do ex-presidente, solicitando 
sua imediata soltura.

A liminar pode benefi ciar milhares de presos pelo país, entre eles o ex-presidente Lula,

preso desde 7 de abril na Superintendência da PF do Paraná.

O julgamento sobre o tema 
foi marcado nesta semana pelo 
presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, para 10 de abril. 
Marco Aurélio, entretanto, 
afi rmou que liberou o processo 
para julgamento desde 19 de 
abril deste ano, e que a matéria 
não poderia aguardar até o ano 
que vem. Justifi cou sua decisão 
“tendo em vista a impossibilida-

de de imediato enfrentamento 
da matéria pelo Colegiado em 
virtude do encerramento do 
segundo semestre judiciário de 
2018 e, via de consequência, do 
início do período de recesso”. 

Ele acrescentou que “está-se 
diante de quadro a exigir pronta 
atuação”. Ele acrescentou estar 
pronto para julgar o assunto 
em plenário em 1º de fevereiro. 

Entre seus argumentos, citou 
o Artigo 5º da Constituição, 
segundo o qual “ninguém será 
considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”. Na visão 
do ministro, isso signifi ca que 
enquanto houver possibilidade 
da concessão de algum recur-
so, ninguém deve começar a 
cumprir pena (ABr).

Vigilância constante 
Extremamente contagioso, o 

sarampo volta a preocupar as autori-
dades sanitárias brasileiras. Os surtos 
ocorridos esse ano estão relacionados 
à importação, já que o genótipo do 
vírus é o mesmo que circula na Ve-
nezuela, país com surto da doença 
desde 2017. Alguns casos isolados 
foram identifi cados nos estados do 
Rio Grande do Sul (45), Pará (44), 
Rio de Janeiro (19), Pernambuco (4), 
Sergipe (4), São Paulo (3), Rondônia 
(2), Bahia (2) e Distrito Federal (1).

A futura ministra de Mulhe-
res, Família e Direitos Huma-
nos, Damares Alves, relatou, 
em entrevista ao UOL, os 
estupros que sofreu quando 
ainda era criança. Nas últimas 
semanas, a pastora evangélica 
esteve no centro de críticas, 
por propor uma bolsa estu-
pro, destinada a mulheres que 
aceitassem ter o fi lho vindo 
do abuso sexual, e no centro 
de piadas, por alegar ter visto 
Jesus em um pé de goiabeira. 

Então, para explicar o porquê 
de ter dedicado boa parte da 
sua atuação como advogada na 
defesa de crianças violentadas, 
Damares resolveu falar do que 
viveu. A futura ministra reve-
lou que foi estuprada por dois 
pastores da igreja que ela e a 
família frequentavam. “Falar 
sobre isso me dói, me expor 
custa demais”, lamentou. “O 
primeiro abusador foi às vias 
de fato. Eu falo abuso, mas foi 
estupro. Foram várias vezes 
em um período de dois anos”, 
contou.

Damares conta que o segun-
do abusador não foi “às vias de 

Futura ministra de Mulheres, 

Família e Direitos Humanos, 

Damares Alves.

Os advogados de defesa do 
ex-presidente Lula entraram 
ontem (19) com um pedido 
de liberdade para o petista 
depois que o ministro do STF, 
Marco Aurélio Mello, suspen-
deu a possibilidade de prisão 
após condenação em segunda 
instância. A decisão foi tomada 
pelo magistrado ao deferir uma 
liminar em ação movida pelo 
PCdoB, mas abre caminho para 
a soltura do petista.

A defesa de Lula foi direcio-
nado à juíza Carolina Moura 
Lebbos, da 12ª Vara Federal. 
Para a defesa, o ex-presiden-
te[...] “vem, respeitosamente, a 
presença de Vossa Excelência 
requerer a expedição imediata 
de alvará de soltura diante da 
decisão liminar proferida nesta 
data na ADC 54/DF pelo emi-
nente ministro Marco Aurélio”, 
diz a petição.

Além disso, o advogados 
também solicitaram a “dispensa 
do exame de corpo de delito”. 
No entanto, o presidente do 
STF, ministro Dias Toffoli, pode 
ainda cassar a decisão mono-
crática (individual) de Aurélio 
tendo como base o fato de que 
o plenário já rejeitou a liminar 
quando analisou a Ação decla-
ratória de constitucionalidade 
(ADC). A procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 

Ministro do STF, Marco 

Aurélio Mello.

Em tom descontraído e 
bem-humorado, o presidente 
Temer disse ontem (19) que 
sentirá falta das manifestações 
intituladas “Fora, Temer”, que 
enfrentou desde que assumiu 
o Palácio do Planalto, em maio 
de 2016. O desabafo ocorreu 
durante sua última reunião com 
a equipe ministerial, na qual 
cumprimentou cada assessor 
e destacou suas habilidades.

“Havia manifestações no 
início do nosso governo, uma 
manifestação política, que 
eu até vou sentir muita falta, 
do ‘Fora, Temer’. Mas eram 
manifestações políticas, que 
quando falavam é porque eu 
estava dentro”, disse o pre-
sidente, provocando risadas 
entre os presentes. Segundo 
Temer, a situação a partir de 
janeiro, quando assume o novo 
presidente, será outra. 

“Agora, estarei fora mesmo. 
Mas levou tempo, levou dois 
anos e meio. Levou dois anos e 
oito meses não só com protesto 
de natureza política, mas com 
empenho extraordinário de par-
te da imprensa que tentou nos 
derrubar”, acrescentou o presi-
dente, informando que apesar de 
enfrentar protestos, seu governo 

Temer coordenou a última 

reunião ministerial

de seu governo.
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A decisão do ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, de de-
terminar que a eleição para os 
cargos da Mesa Diretora do Se-
nado seja por meio de votação 
aberta, repercutiu no Plenário 
ontem (19). Enquanto Lasier 
Martins (PSD-RS) comemorou 
a decisão, Renan Calheiros 
(MDB-AL) afi rmou que a me-
dida é uma interferência no 
Poder Legislativo. 

“Eu informo a decisão do 
ministro Marco Aurélio com 
muita satisfação porque esta-
mos em sintonia com uma nova 
época. O famoso “recado das 
urnas” exige mudanças e essas 
mudanças haverão de chegar 
também ao Senado”, comemo-
rou Lasier. A decisão de Marco 
Aurélio Mello veio por meio de 
uma liminar em atendimento a 
um mandado de segurança pro-
tocolado pelo senador gaúcho 
para exigir voto aberto já no 
pleito de fevereiro, quando os 
senadores escolherão um novo 
nome para comandar a Casa. 

Lasier acionou o STF sob 
a alegação de que a previsão 
regimental do voto secreto 
contraria a legislação. Ele é 
autor de um projeto de que 
também garante voto aberto 
nas eleições para a Mesa e para 
a presidência das comissões. Ao 
tomar conhecimento da deci-
são de Marco Aurélio, Renan 
afi rmou que a liminar prejudica 

Senador Renan Calheiros 

criticou a decisão do ministro 

Marco Aurélio.
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Fellipe Sampaio/SCO/STF

O procurador Deltan Dallag-
nol, da Força-Tarefa da Opera-
ção Lava Jato, afi rmou ontem 
(19) em Curitiba, ao lado de 
seus colegas procuradores, que 
a decisão do ministro do STF, 
Marco Aurélio de Mello, de 
mandar libertar todos os que 
não estejam defi nitivamente 
julgados ou em prisão cautelar 
“coloca em risco a própria exis-
tência da Lava Jato”. Segundo 
ele, a consequência não se 
restringe à soltura de 35 presos 
da Lava Jato condenados em 
segunda instância.

“Afeta não só reus da Lava 
Jato, mas as delações premia-
das e a própria existência da 
Lava Jato. Colarinho branco 
sem prisão em segunda instân-
cia é garantia de impunidade”, 
afi rmou. E que, nesta situação, 
não haverá mais incentivos para 
que os investigados optem pela 

Prisões, delações e Lava Jato ‘podem 
ser inviabilizadas’, diz Dallagnol

da estabilidade e da segurança 
jurídica. “A decisão isolada do 
ministro subverte o princípio 
da precedência e da colegiali-
dade”, afi rmou. Os procuradores 
afi rmaram que, nos últimos dois 
anos, o STF já decidiu quatro 
vezes, em plenário, ao examinar 
recursos específi cos, que a prisão 
em segunda instância é válida. 

“Não é razoável que, no últi-
mo dia de trabalho, na véspera 
do recesso forense, se tome, 
sem fato novo, uma decisão 
como essa. Num momento 
em que o plenário [do STF] 
não pode mais se manifestar, 
quem vai decidir sobre todos 
que podem ser soltos?, ques-
tionou o procurador Roberson 
Pozzobon, ao estimar em cerca 
de 200 mil o número de possí-
veis apenados que podem ser 
benefi ciados pela liminar do 
ministro do Supremo (ABr).

Os procuradores da República Robson Pozzobon, Diogo Castor de 

Mattos, Deltan Dallagnol, Julio Motta Noronha e Felipe Camargo 

concedem entrevista coletiva na sede do MP, em Curitiba (PR).
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colaboração premiada. Dallag-
nol avaliou ainda que a decisão 
afeta até as prisões preventivas, 
já que elas não podem durar 
muito e não teriam como ser 

substituídas por prisões em 
segunda instância.

O procurador defendeu que o 
Supremo reverta o entendimen-
to de Marco Aurélio em nome 

Presidente diz que sentirá 
falta do “Fora Temer”

seguiu “adiante amparado” pelo 
trabalho de sua equipe.

Temer destacou a pesquisa de 
opinião realizada por uma con-
sultoria que aponta que ele deixa 
o governo com a aprovação do 
mercado. “Há uma dissonância 
em termos de popularidade, mas 
quando o mercado assim age em 
brevíssimo tempo isso chegará 
ao ouvido de todos”, disse. Com 
o tempo “se formulará a verdade” 
e haverá um reconhecimento de 
seu governo (ABr).

Lula pede liberdade após 
decisão de Marco Aurélio

informou que está recorrendo 
ao STF para anular a decisão do 
ministro Marco Aurélio.

Em nota, a PGR afi rma que 
ainda não foi notificada da 
decisão, mas avalia as medidas 
cabíveis. “Embora ainda não 
tenha sido intimada da decisão, 
a procuradora-geral já analisa, 
juntamente com a equipe, as 
medidas judiciais cabíveis”, diz 
o texto. “A procuradora-geral 
destaca que o início do cumpri-
mento da pena após decisões de 
cortes recursais é compatível 
com a Constituição, além de 
garantir efetividade ao Direito 
Penal e contribuir para o fi m da 
impunidade e para assegurar a 
credibilidade das instituições, 
conforme já sustentou no STF”, 
fi naliza a nota (ANSA).

Futura ministra revela que 
foi estuprada por pastores

fato”, mas uma vez ejaculou em 
seu rosto. Damares afi rma que 
se tornou uma uma menina tris-
te, e que “uma menina abusada 
é uma mulher destruída”. 

Segundo ela, quando seus 
pais descobriram, tiveram a 
orientação de religiosos de orar 
ao invés de conversar com ela. 
A futura ministra aconselha os 
pais de prestarem atenção aos 
sinais dos fi lhos, de conversar 
com eles, e afi rma ainda que 
é a favor da educação sexual, 
porque a escola pode ter um 
papel importante para combater 
abusos contra crianças (ANSA).

Voto aberto para eleição 
no Senado gera polêmica

a harmonia entre os poderes e 
sugeriu que o presidente Euní-
cio Oliveira entregue as chaves 
do Senado ao STF.

“É muito melhor o senhor 
presidente [Eunício] aproveitar 
que nós estamos fechando a 
tampa de uma legislatura, para 
entregar a chave do Congresso 
ao ministro Marco Aurélio, 
porque você não convive com 
essa intervenção”, disse Re-
nan, ao reforçar que o voto 
secreto é adotado em eleições 
no mundo todo e classifi cou a 
liminar de Marco Aurélio como 
desmoralização do Legislativo. 
“Quem estiver achando que a 
democracia vai adiante com 
um poder querendo insisten-
temente desmoralizar o outro 
está completamente enganado”, 
criticou Renan (Ag.Senado).


