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“Um problema 
de nossa época 
é que as pessoas 
não querem ser 
úteis, mas sim 
importantes”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico
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O ministro do STF, Luiz 
Fux, disse ontem (9), 
em Brasília, que alguns 

juízes e desembargadores 
interpretaram erroneamen-
te a decisão da Corte sobre 
a possibilidade de que réus 
condenados em segunda 
instância sejam presos. Para 
ele, os magistrados podem, 
conforme o caso, decretar que 
os réus permaneçam presos, 
mesmo que já condenados 
por um colegiado de desem-
bargadores.

“Juízes têm liberado réus 
aos borbotões, como um re-
púdio à decisão do Supremo”, 
disse Fux, criticando o que 

Para ministro do STF, 
juiz pode decretar prisão 
em segunda instância

classifi cou como uma reação 
de magistrados insatisfeitos 
com a decisão da Corte. “Mas 
a maneira de reagir não é esta. 
A maneira é através de uma 
estratégia judicial, até que seja 
aprovada a lei que alterará a 
regra do trânsito em julgado”, 
acrescentou Fux, durante 
evento sobre o Dia Internacio-
nal contra a Corrupção, realiza-
do pelo Ministério da Justiça. 

Fux foi um dos cinco mi-
nistros do STF que votaram 
pela possibilidade de um réu 
começar a cumprir pena mes-
mo não havendo esgotado as 
possibilidades de reverter sua 
condenação.

“Estou convencido de que a lei 
deve advir porque a jurisprudên-
cia que se fi rmou não é a melhor 
solução jurídica. Se a Constitui-
ção admite prisão provisória, 
preventiva ela não vai admitir a 
prisão condenatória por um ato 
de um colegiado de segunda ins-
tância?”, questionou o ministro, 
defendendo a importância da 
prisão em segunda instância para 
o combate à corrupção.

“O que o STF decidiu é que 
não pode haver prisão auto-
mática em segunda instância. 
Automática. Então, se o juiz, 
avaliando [o caso], sabendo 
que nesta seara dos delitos de 
corrupção, lavagem de dinheiro 

Ministro Luiz Fux: “juízes têm liberado réus aos borbotões, como repúdio à decisão

do Supremo Tribunal Federal”.

e peculato, a possibilidade, 
por exemplo, de destruição 
de provas é imensa, ele pode 
perfeitamente impor que o 

réu não recorra [da sentença 
condenatória] em liberdade. E 
os tribunais podem reafi rmar 
isto”, argumentou, alegando, 

em dado momento, que “a 
Justiça é cega, mas o juiz não 
é”, e não deve abdicar de ouvir 
a opinião pública (ABr).

Um terremoto de 4,5 graus 
de magnitude atingiu a Tos-
cana, na Itália, na manhã de 
ontem (9), provocando danos 
em edifícios e caos no sistema 
de transporte. O tremor de 
4,5 graus foi o mais forte de 
uma série de terremotos que 
estão sendo registrados desde 
a madrugada (às 3h38 locais) 
na região.

Ao todo, os institutos com-
putaram 70 tremores de 
terra na Toscana, sendo 36 
com emissão de alerta, com 
epicentros em Scarperia, San 
Piero e Barberino del Mugello, 
nas redondezas de Florença. 
As magnitudes variam de 2 a 
4,5 graus. A Defesa Civil da 
Toscana informou que recebeu 

alertas de danos em edifícios 
e igrejas. 

A empresa ferroviária Fer-
rovie dello Stato interrompeu 
a circulação de trens de alta 
velocidade na região e de al-
gumas linhas intermunicipais. 
Escolas também foram fecha-
das por precaução. Moradores 
das cidades de Florença, Prato, 
Empoli, San Miniato, Pistoia 
e Arezzo receberam alertas e 
sentiram os tremores.

“Os terremotos em curso na 
Toscana são mais próximos à 
falha que se ativou em 1514 
do que à falha que causou o 
grande terremoto de 1919”, 
informou o Instituto Nacional 
de Geofísica e Vulcanologia da 
Itália (ANSA).

Terremoto provocou danos em edifícios e caos no sistema de 

transporte.

Informação foi revelada pela agência de notícias KCNA.

A Coreia do Norte anunciou 
no domingo (8) que realizou 
um “teste muito importante” 
em seu centro de lançamen-
to de satélites em Sohae. A 
informação foi revelada pela 
agência de notícias KCNA, que 
não forneceu detalhes sobre a 
ação feita na tarde de sábado 
(7), segundo um porta-voz da 
Academia Nacional de Ciências 
do Norte.

O novo teste foi registrado 
poucas horas depois que o 

presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afi rmou que 
fi caria “surpreso” por qualquer 
ação hostil de Pyongyang, e 
acontece em meio à pressão do 
norte sobre os Estados Unidos 
por causa das negociações nu-
cleares paralisadas.

De acordo com comunicado 
divulgado pela KCNA, o resul-
tado do teste terá um “efeito 
importante” na mudança da 
“posição estratégica” da Coreia 
do Norte (ANSA).

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
disse ontem (9), em Brasília, 
que a corrupção prejudica 
a confi ança dos cidadãos na 
legitimidade das instituições 
republicanas e democráticas. 
Para ele, o fortalecimento dos 
órgãos públicos de controle é 
fundamental para desestimular 
agentes públicos e privados a se 
corromperem, subornando ou 
aceitando propina para obter 
vantagens econômicas.

“Dentro de uma democracia 
plural sempre pode haver 
divergências sobre o que é 
interesse público. Ainda assim, 
o cidadão confi a que o agente 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (9) que as Forças 
Armadas são “a grande âncora 
de seu governo” e que o Brasil 
tem um governo que “valoriza 
a família, adora a Deus e reco-
nhece o valor de seus militares”. 
Bolsonaro participou de um 
almoço com os ofi ciais-generais 
das Forças Armadas, no Clube 
Naval, em Brasília. Destacou a 
aprovação do projeto que rees-
trutura a carreira e modifi ca o 
sistema de Previdência dos mi-
litares, e disse que o texto será 
sancionado nos próximos dias. 

Para o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo, essa re-
estruturação é mais uma con-
tribuição dos militares para o 
esforço fi scal do governo. “Ela 
representou importante reali-
zação do ano de 2019, corrigin-
do anos de antigas distorções, 

Projeto que reestrutura a carreira e modifi ca Previdência dos 

militares, será sancionado nos próximos dias.

ANSA

EPA
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Renegociação de dívidas
O Banco do Brasil prorrogou 

as condições especiais da Sema-
na de Negociação e Orientação 
Financeira. Os descontos de até 
92%, prazos de até 120 meses e 
a carência que pode chegar a 180 
dias serão oferecidos até o fi nal 
de dezembro. Também oferece 
taxas de juros 14% menores para 
as operações de renegociação. 
Podem participar os clientes com 
operações de crédito vencidas com 
mais de 30 dias de inadimplência. 

Marcelo Camargo/ABr

A presidência do Conselho da 
Stop TB Partnership, instituição 
internacional que busca elimi-
nar a tuberculose no mundo, 
passou a ser do Brasil, desde 
ontem (9), quando o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
assumiu o comando do conselho 
da entidade por um período de 
três anos. “Eu aceitei um desafi o 
que me foi colocado”.

A instituição é reconhecida 
como um órgão internacional 
único, com capacidade de ali-
nhar atores em todo o mundo 
na luta contra a tuberculose. 
A Stop TB conta com cerca de 
1.700 representantes em mais 
de 100 países. A tuberculose 
está entre as 10 principais cau-
sas de morte em todo o mundo, 
com cerca de 10 milhões de 
novos casos anualmente.

Segundo o Ministério da Saú-
de, no Brasil, em 2018, foram 

Valter Campanato/ABr

Forças Armadas são a grande âncora 
do governo, diz Bolsonaro

recém-promovidos nas três 
forças. “Os senhores são os 
responsáveis, como nossos 
antepassados foram, também 
pela garantia da democracia 
e da liberdade. Por momentos 
que veio a tragédia em nosso 
país, as Forças Armadas sem-
pre se fi zeram presente. Alguns 
colegas nossos perderam a 
vida, outros tiveram a honra 
destroçada, mas nós resisti-
mos”, disse Boilsonaro.

Mais adiante afi rmou que 
“nós, cada vez mais, prova-
mos que estamos no caminho 
certo e queremos sim, de fato, 
um Brasil diferente. Afi nal de 
contas, ninguém tem o que 
nós temos. O que nos falta é 
fé, coragem e determinação 
para mudarmos o destino do 
Brasil”, disse Bolsonaro aos 
novos ofi ciais (ABr).

valorizando a meritocracia, a 
experiência e a retenção de 
talentos, requisitos funda-
mentais para permitir que o 
Brasil tenha Forças Armadas 

modernas”, disse.
Mais cedo, no Palácio do 

Planalto, Bolsonaro participou 
de outra cerimônia de cumpri-
mentos aos ofi ciais-generais 

Série de terremotos 
atinge Toscana, na Itália

Coreia do Norte diz ter 
realizado ‘teste muito 

importante’

Corrupção
‘abala confi ança’

no regime democrático

Brasil assume conselho 
de entidade que 

combate a tuberculose

público faça a coisa certa, per-
seguindo o interesse público. A 
corrupção mina esta confi ança 
e a legitimidade das institui-
ções”, disse Moro ao discursar 
durante seminário realizado 
por ocasião do Dia Internacio-
nal Contra a Corrupção.

Moro afi rmou que a corrup-
ção compromete o bem-estar 
da sociedade e o desenvol-
vimento econômico do país. 
“Em último nível, [o crime] 
afeta a autodeterminação e a 
confi ança no regime democrá-
tico. Neste quadro, não existe 
alternativa, senão um combate 
fi rme e determinado contra a 
corrupção”, disse ao criticar 
governos anteriores.

“Houve um nível de cor-
rupção tão disseminado que 
acabou afetando a própria 
estabilidade de governos ante-
riores”, acrescentou o ministro, 
sem citar nomes, e destacando 
a importância dos órgãos de 
controle. “Nenhum dos escân-
dalos revelados no âmbito da 
Operação Lava Jato foi detec-
tado por controles internos 
ou externos que já existiam”, 
afi rmou (ABr).

diagnosticados 76.228 casos 
novos de tuberculose, o que 
corresponde a um coefi ciente 
de incidência de 36,6 casos para 
cada 100 mil habitantes. O núme-
ro representa cerca de um terço 
de todos os casos registrados 
na região das Américas. Entre 
2009 e 2018 houve queda média 
anual de 0,3% no coefi ciente de 
incidência da doença.

A tuberculose tem cura e 
tanto o diagnóstico como o tra-
tamento são ofertados no SUS, 
sem custos aos cidadãos. Mas, 
para alcançar a cura, é preciso 
completar o tratamento que 
dura, em média, seis meses. 
Com o mandato de três anos na 
Stop TB, o Brasil tem a missão 
de ser porta-voz da luta mun-
dial contra a tuberculose para 
reduzir a circulação da doença 
até 2035 – meta defendida pela 
OMS (ABr).

Moro: a 

corrupção 

compromete 

o bem-estar 

da sociedade.

Ministro da 

Saúde, Luiz 

Henrique 

Mandetta.
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