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D E  C U R I T I B A

Os principais sintomas 
do Coronavírus são:

FEBRE + TOSSE 
ou
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

STF volta a julgar ações 
penais no plenário

Presidente Luiz Fux disse que hoje o plenário não está
mais congestionado de processos para análise

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu 
ontem, por unanimi-
dade, que ações penais 
e inquéritos voltarão a 
ser analisados no ple-
nário, por todos os 11 
ministros. Desde 2014 
estes processos eram 
atribuição das duas 
turmas, compostas por 
cinco membros cada 
uma. O presidente do 
STF, Luiz Fux, argumen-
tou que hoje “a situação 
é diferente” porque, se-
gundo ele, o plenário já 

não está mais conges-
tionado de processos.

Segundo Fux, a al-
teração valerá para os 
processos em anda-
mento. Com a decisão, 
as ações penais que 
sejam de competên-
cia do STF, como as da 
Operação Lava Jato, 
por exemplo, deixarão 
a Segunda Turma e pas-
sarão a ser analisadas 
no plenário. Atualmen-
te, tramitam no Supre-
mo 166 inquéritos e 29 
ações penais. n

Bolsonaro diz que governo 
“não tem mais corrupção”

Bolsonaro: “Eu desconheço um lobby para criar
dificuldade para vender facilidade. Não existe”

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem, 
durante pronunciamen-
to no Palácio do Planalto, 
que “acabou” com a ope-
ração Lava Jato porque, 
no governo atual, não há 
corrupção a ser investi-
gada. Bolsonaro deu a 
declaração em cerimô-
nia sobre medidas para a 
aviação civil, no Palácio 
do Planalto, enquanto 
elogiava a própria gestão 
– na qual, segundo ele, 
as pessoas são confiáveis 
e não há interessados em 

“criar dificuldade para 
vender facilidade”.

“Eu desconheço um 
lobby para criar dificul-
dade para vender facili-
dade. Não existe. É um 
orgulho, é uma satisfa-
ção que eu tenho, dizer 
a essa imprensa mara-
vilhosa que eu não que-
ro acabar com a Lava 
Jato. Eu acabei com a 
Lava Jato porque não 
tem mais corrupção no 
governo. Eu sei que isso 
não é virtude, é obriga-
ção”, afirmou. n
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