viver&

Telinha. Atriz Juliana Paes é destaque no Canal
1, coluna de Flávio Ricco. Veja as notícias. PÁG.18

esportes&

Cine & Pipoca
na telona.
Confira a programação completa
dos filmes em cartaz nos cinemas
de todo o Vale do Paraíba. PÁG.20

Futebol.
São Paulo
perde em
casa para
o Nense
por 2 a 0.
PÁG.24
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SUPREMA CORTE DECISÃO DO STF PODE ATINGIR CERCA DE 80 CONDENADOS PELA OPERAÇÃO LAVA JATO, DE ACORDO COM O MPF; lula pode ser libertado

pLACAR. Rosa Weber, Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, votaram contra a prisão
em segunda instância. Votaram a favor de manter a prisão em segunda instância Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso

PRISÃO EMSEGUNDA INSTÂNCIA
É DERRUBADA PELO SUPREMO
Por 6 votos a 5, STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na noite de quinta-feira contra a validade
da execução provisória de condenações criminais, conhecida como prisão após a segunda instância

Divulgação
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O STF (Supremo Tribunal
Federal) decidiu nesta quintafeira contra a validade da execução provisória de condena-

ções criminais, conhecida como
prisão após a segunda instância.
Por 6 votos a 5, a Corte reverteu
seu próprio entendimento, que
autorizou as prisões, em 2016.
Com a decisão, os condenados
que foram presos com base na
decisão anterior poderão recorrer aos juízes que expediram os
mandados de prisão para se-

6

votos
contra e outros 5 a favor da
prisão após a condenação em
2ª instância foi o placar no STF

rem libertados. Segundo o CNJ
(Conselho Nacional de Justiça),
o julgamento terá impacto na situação de 4.800 presos. Os principais condenados na Operação
Lava Jato podem ser beneficiados, entre eles, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, preso
desde 7 de abril de 2018, na Superintendência da Polícia Fe-

deral em Curitiba, após ter sua
condenação por corrupção e lavagem de dinheiro confirmada
pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, no caso do tríplex
do Guarujá, além do ex-ministro
José Dirceu. Segundo o Ministério Publico Federal, cerca de 80
condenados na operação podem ser atingidos. BRASIL&

