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JUSTIÇA SEGUNDO A MAGISTRADA, ‘SEM IMPRENSA LIVRE, A JUSTIÇA NÃO FUNCIONA BEM, O ESTADO NÃO FUNCIONA BEM’

JUSTIÇA

STF arquiva
inquérito
contra ministro
LIBERADO. O ministro

do STF Celso de Mello
arquivou nesta segunda
inquérito aberto para
apurar a suposta doação
eleitoral não contabilizada
ao ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes,
em 2010.

DÓLAR

Presidente do
BC vai vender
mais swaps
CÂMBIO. O presidente do

Banco Central, Ilan Goldfajn,
voltou a defender nesta
segunda o uso de swaps
cambiais (venda futura de
dólares), em coordenação
com o Tesouro Nacional,
para dar liquidez ao
mercado de juros.

EE

“Podemos empregar
swaps cambiais,
reservas ou leilões de
linha, dependendo da
necessidade”
Ilan Goldfajn
Presidente do Banco Central

Cármen Lúcia afirma que
imprensa livre é essencial
A ministra participou da abertura de um seminário, em Brasília, sobre os 30 anos da
promulgação da Constituição de 1988, que impediu a censura prévia aos jornalistas
BRASÍLIA
André Richter
Agência Brasil

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, defendeu
nesta segunda-feira a liberdade de expressão nos meios
de comunicação e disse que
“sem a imprensa livre, a Justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem”.
A ministra participou da
abertura de um seminário,
em Brasília, sobre os 30 anos
da promulgação da Constituição de 1988, que impediu à
censura prévia da imprensa,
após anos de regime de ditadura militar. O tema foi “30
anos sem censura: a Constituição de 1988 e a liberdade

JUSTIÇA

Em semiaberto,
deputado João
Rodrigues
reassume cargo
DECISÃO. Condenado pelo

ELETROBRAS

AGU derruba
liminar que
proibiu leilões
ENERGIA. A Advocacia-Geral

da União informou nesta
segunda que conseguiu
derrubar na Justiça do Rio
a decisão que impediu o
leilão de seis distribuidoras
da Eletrobras. Na semana
passada, o leilão foi
suspenso.

TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) a cinco
anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto,
por fraude e dispensa de licitação, à época em que era
prefeito de Pinhalzinho (SC),
o deputado federal João Rodrigues (PSD-SC) reassumiu
nesta segunda-feira o mandato na Câmara dos Deputados.
Rodrigues estava proibido
de exercer função pública por
decisão da juíza substituta
da 1º Vara Federal de Chapecó, Priscilla Piva. Na última
quinta-feira (7) o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ) chegou a determinar à Direção-Geral da Casa o
afastamento do parlamentar
e a convocação do suplente
dele. No entanto, teve que revogar a decisão depois que o
ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal
Federal) concedeu liminar, no
mesmo dia, autorizando o retorno do parlamentar à Câmara. Desde fevereiro, o deputado cumpre pena no Complexo
Penitenciário da Papuda, em
Brasília.
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Mídia. A presidente do STF, Cármen Lúcia, defendeu a imprensa

de imprensa”, promovida pelo
CNJ (Conselho Nacional de
Justiça) na sede do STF, em
Brasília.
“Em 30 anos de vigência da
Constituição, a mídia é outra,
o poder é outro, a sociedade é
outra, porque tudo muda. Mas,
a Constituição, precisa de ser
reinterpretada para se manter
viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da
cidadania brasileira”, completou a ministra.
Com vários painéis realizados durante o dia nesta segunda, o seminário discutiu
a censura judicial à liberdade
de imprensa, os processo de
indenização por danos morais, o surgimento das fake
news como arma de desinformação e o uso de robôs nas
redes sociais como ameaças
ao direito de informação.

.

