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“A guerra é um lugar 
onde jovens que não 
se conhecem e não 
se odeiam se matam 
entre si, por decisão 
de velhos que se 
conhecem, se odeiam 
mas não se matam”.
Erich Hartmann (1922/1993)
Aviador alemão
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O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) di-
vulgou ontem (16) 

que cerca de 4,9 mil pessoas 
condenadas a prisão em 
segunda instância podem 
ser benefi ciadas caso o STF 
decida pelo cumprimento de 
pena somente após o trânsito 
em julgado, quando não há 
mais possibilidade de recur-
sos a tribunais superiores. O 
dado foi extraído do Banco 
Nacional de Monitoramento 
de Prisões, segundo o qual 
constam hoje no país 4.895 
mandados de prisão expe-
didos pelo segundo grau das 
justiças federal e estaduais.

O número não inclui, por 
exemplo, penas alternativas à 

Decisão do STF sobre
2ª instância pode afetar
4,9 mil presos, diz CNJ

prisão, como multas ou serviços 
comunitários. De todo modo, a 
cifra é bem menor do que os 190 
mil presos que vinham sendo 
considerados como potenciais 
benefi ciários de uma decisão do 
Supremo em favor do trânsito 
em julgado, ressaltou o CNJ. 
O número mais alto se refere 
a todos os presos provisórios 
do país, o que inclui também 
aqueles submetidos a prisões 
preventivas, mas que ainda 
não possuem condenações em 
segundo grau, frisou o órgão.

Em dezembro, quando o 
ministro Marco Aurélio Mello 
determinou, via liminar, a 
soltura de todos os presos 
com base em condenações na 
segunda instância, esse núme-

ro total de presos provisórios 
era de 169 mil. Na ocasião, a 
PGR indicou todos esses 169 
mil presos provisórios como 
potenciais beneficiários da 
liminar. O número foi depois 
replicado pelo presidente do 
Supremo, ministro Dias Toffoli, 
no despacho em que derrubou 
a decisão de Marco Aurélio.

Toffoli marcou para a sessão 
de hoje (17) o julgamento de 
três ações declaratórias de 
constitucionalidade (ADC´s), 
que tratam do assunto, jul-
gamento com pouco tempo 
de antecedência alegando 
questões de segurança, uma 
vez que o tema atrai grande 
atenção por ter o potencial de 
afetar a situação de condena-

A questão gira em torno de saber até onde vigora a presunção de inocência

prevista na Constituição.

dos na Lava Jato, incluindo o 
ex-presidente Lula. 

A questão gira em torno 
de saber até onde vigora a 
presunção de inocência pre-
vista na Constituição, se até 

a condenação em segunda 
instância ou se até o chamado 
trânsito em julgado, quando 
não cabem mais recursos se-
quer nos tribunais superiores. 
O assunto é polêmico dentro 

do próprio Supremo, onde já 
foi levado ao menos quatro 
vezes a plenário desde 2016 
sem que, entretanto, houvesse 
um posicionamento defi nitivo 
(ABr). 

Canudos plásticos 
Foi publicado ontem (16), no 

Diário Ofi cial do Estado, o decreto 
que regulamenta a lei que proíbe 
o fornecimento de canudos con-
feccionados em material plástico 
no Estado de São Paulo. A lei 
veda a distribuição de canudos 
de plásticos em estabelecimentos 
comerciais como hotéis, bares, 
restaurantes, padarias, clubes, 
entre outros além de orientar para 
a utilização desse objeto confeccio-
nado em papel reciclado, material 
comestível ou biodegradável.

O mercado de trabalho brasi-
leiro registrou 90,1 milhões de 
pessoas ocupadas com idade 
igual ou superior a 14 anos. 
Segundo o IBGE, é uma recu-
peração da queda anotada há 
três anos. Entre 2012 e 2015, 
o crescimento médio anual 
foi de 1,2%. A trajetória foi 
interrompida em 2016, quando 
houve queda de 1,0%. Em 2017, 
se manteve estável para, em 
2018, subir um pouco: 1,5%. 
Entre 2012 e 2018, a alta fi cou 
em 4,6%.

Embora as mulheres re-
presentem mais da metade 
da população em idade para 
trabalhar (52,3%), cabem aos 
homens a maior parcela de tra-
balhadores: 56,7%. Em 2018, o 
Sudeste anotou a maior parti-
cipação feminina na ocupação 
atingindo 44,6%. Entretanto, 
se for observado o período de 
seis anos, em relação a 2012, o 
Nordeste teve o maior avanço 
no percentual de mulheres 
ocupadas, passando de 39,8% 
em 2012, para 42,1% em 2018.

Em 2018, o rendimento 
médio mensal real de todos os 
trabalhos fi cou em R$ 2.234,00. 
Enquanto os homens alcança-
vam R$ 2.460,00, as mulheres 
não passavam de R$ 1.938,00. 
Isso indica que a proporção 
do rendimento das mulheres 
em relação ao dos homens 

Quanto aos rendimentos, 

enquanto os homens 

alcançavam

R$ 2.460,00, as mulheres não 

passavam de R$ 1.938,00.

O presidente Jair Bolsonaro cri-
ticou ontem (16) as especulações 
em torno da situação do Partido 
Social Liberal (PSL) e de sua saída 
ou permanência da sigla. “Eu não 
tenho falado sobre esse assunto, 
não justifi ca [dizerem] que eu 
estou tumultuando a relação com 
o partido, que estou dividindo. 
Eu estou calado e vou continuar 
calado sobre esse assunto”, dis-
se, sobre informações que estão 
sendo noticiadas na imprensa.

De acordo com Bolsonaro, o 
que interessa no momento é a 
transparência sobre as contas 
da sigla. “O partido está com a 
oportunidade de se unir na trans-
parência, não tem o lado A ou 
lado B”, disse ao deixar o Palácio 
da Alvorada, na manhã de ontem 
(16).  “Então, vamos mostrar as 
contas e não fi car, como vemos 
notícias por aí, de expulsa de lá, 
tira da comissão, vai retaliar... O 
partido tem que fazer a coisa que 
tem que ser feita, normal, não 
tem que esconder nada. Eu não 
quero tomar partido de ninguém, 
agora transparência faz parte, o 
dinheiro é público, R$ 8 milhões 
por mês.”

Após ter eleito a segunda 
maior bancada de deputados 
federais, em 2018, e obter o 
maior número de votos entre 
todos os eleitores do país, o PSL 
passou a ter direito à maior fatia 
de recursos do Fundo Eleitoral, 

Presidente disse que 

“transparência” é o que 

interessa no momento.

A nova hóspede do Santuário 
de Elefantes Brasil já está a ca-
minho de Mato Grosso. Ramba, 
ou Rambita, como é carinhosa-
mente chamada, desembarcou 
ontem (16) no Aeroporto In-
ternacional de Viracopos, em 
Campinas, vinda do Chile e já 
foi para o Santuário, que fi ca 
na Chapada dos Guimarães, 
em Mato Grosso. Ela é a última 
elefanta de circo do Chile e foi 
resgatada pela ONG Elefantes 
Brasil depois de sofrer anos de 
maus-tratos.

A elefanta deve chegar à 
Chapada amanhã (18), por 
conta das paradas. São aproxi-
madamente 1,5 mil km de Vira-
copos até o santuário. Algumas 
fazendas foram contatadas em 
pontos estratégicos do per-
curso, para eventual abertura 

da caixa onde a elefanta está. 
Médicos veterinários e policiais 
rodoviários federais acompa-
nham o percurso.

Ramba tem 53 anos, pesa qua-
se 4 toneladas. Foi comprada na 
Ásia e levada para a Argentina, 
onde trabalhou em diversos 
circos até que em 1995 chegou 
ao Chile para apresentações 
no Los Tachuelas, o circo mais 
famoso do país. Foi somente 
em 1997 que Ramba foi con-
fi scada pelo Serviço Agrícola 
e Pecuário do Chile e proibida 
de fazer apresentações apesar 
de o circo continuar como seu 
depositário. Ramba tem inúme-
ras cicatrizes devido ao uso de 
correntes e sofre de problemas 
renais crônicos, devido à falta 
de água potável – herança da 
época de circo (ABr).

É a última elefanta de circo do Chile e foi resgatada pela

ONG Elefantes Brasil depois de sofrer anos de maus-tratos.

A Operação Verde Brasil 
aplicou R$ 94,6 milhões em 
multas a serrarias, madeireiras 
ilegais, agricultores e pessoas 
envolvidas com queimadas ou 
desmatamento na Amazônia. 
De acordo com o ministério da 
Defesa, a operação contribuiu 
para a diminuição de queima-
das no mês de setembro, que 
fi cou abaixo da média histórica.

Iniciada em 24 de agosto, a 
ação é uma parceria dos Co-
mandos Militares do Norte, do 
Oeste e da Amazônia voltada ao 

combate de crimes ambientais 
na região amazônica. Balanço 
do governo aponta que a Verde 
Brasil conteve 1.800 focos de 
incêndio, apreendeu 18,4 mil 
metros cúbicos de madeira 
extraída ilegalmente, confi scou 
mais de 200 veículos e efetuou 
120 prisões.

Prevista na Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) ambiental, a 
operação deve continuar até 24 
de outubro deste ano, de acordo 
com o decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (ABr).

Operação Verde Brasil combate crimes ambientais desde o dia 

24 de agosto.

Tema será julgado na sessão do Supremo de hoje (17).

Os ministros Luís Roberto 
Barroso e Luiz Fux, do STF, 
pararam ontem (16), antes 
da sessão plenária, para falar 
com jornalistas em defesa do 
cumprimento de pena após 
condenação em segunda ins-
tância da Justiça. Para Barroso, 
uma mudança de entendimento 
para permitir a prisão somente 
após o fi m de todos os recursos 
em instâncias superiores bene-
fi ciaria somente os criminosos 
de colarinho branco, sem surtir 
efeitos para os demais presos.

“Os que são criminosos 
violentos, em muitos casos 
se justifi cará a manutenção 
da prisão preventiva. Por-
tanto, no fundo, no fundo, 
o que você vai favorecer são 
os criminosos de colarinho 
branco e os corruptos”, disse 
ele. Já para Fux, representaria 

Wilson Dias/ABr
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De véspera, ministros do STF 
defendem prisão em segunda instância

Canadá, França, Alemanha, 
Portugal, Espanha e demais 
países do mundo”, disse Fux.

“O direito hoje, dependendo 
das soluções que se adota, ele 
gera comportamentos na po-
pulação. Se o direito é muito 
fl exível, as pessoas tendem a 
não cumpri-lo. Se o direito é 
um pouco mais rígido as pes-
soas alimentam que o Estado 
está disposto a punir e pensam 
duas vezes antes de delinquir”, 
acrescentou.

Barroso, por sua vez, lembrou 
que até 2009 o entendimento 
do Supremo foi sempre no 
sentido de permitir a execução 
de pena após a condenação 
em segunda instância, e que 
isso mudou entre 2009 e 2016 
somente quando “o direito pe-
nal chegou ao andar de cima”, 
avaliou (ABr).

“realmente um retrocesso se 
essa jurisprudência for mo-
dificada”. Ele acrescentou 
que o cumprimento de pena 
após o segundo grau “segue 

os padrões internacionais”.
“Estamos adotando um pre-

cedente e temos de seguir essa 
regra. E estamos seguindo 
países como Estados Unidos, 

Santuário de Elefantes 
se prepara para 

receber nova hóspede

Operação aplicou quase 
R$ 100 milhões em 
multas na Amazônia

Pesquisa indica alta de 4,6% do 
mercado de trabalho no Brasil

“Não tem lado A ou lado B”, diz 
Bolsonaro sobre situação do PSL

chegou a 78,8%. A pesquisa 
indica ainda que, em 2018, a 
população branca somou 45,2% 
da população ocupada. A parda 
era de 43,5%, mas a preta era 
bem menor (10,1%). 

Na comparação com 2012, 
a branca diminuiu 3,7 pontos 
percentuais, ao contrário da 
preta que cresceu 2,0 pontos 
percentuais, e da parda com 
alta de 1,3 ponto percentual. 
Com rendimento médio men-
sal real de todos os trabalhos 
de R$ 2.897,00, em 2018, as 
pessoas brancas apresentaram 
rendimentos 29,7% superiores 
à média nacional: R$ 2.234,00.

“A mesma coisa em relação 
à cor. A gente percebe que a 
população branca tem rendi-
mentos superiores na ordem 
de dois mil e poucos reais, 
enquanto a população preta 
e parda está na ordem de R$ 
1,6 mil. Então essa população 
preta e parda percebe, ainda, 
salários inferiores ao da popu-
lação branca”, afi rmou (ABr).

estimada em cerca de R$ 400 
milhões para o próximo pleito, 
no ano que vem, que vai eleger 
prefeitos e vereadores.

O presidente Bolsonaro tam-
bém falou sobre a expectativa 
para a viagem de 11 dias que fará 
ao Japão, China e países árabes 
na próxima semana. A comitiva 
decola no sábado (19) e cerca 
de dez ministros devem estar 
com o presidente em momentos 
diferentes da viagem. “A expec-
tativa é a melhor possível, vários 
contatos foram feitos, muitos 
acordos serão assinados. Há inte-
resse da parte deles, não é nosso 
apenas. O Brasil está aberto para 
o mundo, não temos mais o viés 
ideológico para fazer negócios, 
e a gente espera que seja uma 
viagem proveitosa”, disse (ABr).


