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Instituto pede a Marco Aurélio liminar que pode tirar Lula da prisão 

O Instituto de Garantias Penais (IGP) apresentou no último dia 9 de abril 

um pedido ao ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), para que ele conceda uma liminar a fim de condicionar 

uma execução de pena a uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça 

(STJ). 

A proposta pode, em tese, tirar o ex-presidente Lula da prisão. As 

informações são da Agência Reuters. Autor do pedido, o advogado 

criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, 

requer também a concessão de uma cautelar para que se determine a 

“libertação daqueles presos com alicerce em fundamentação diversa”. 

Leia mais 

0 

Com um semestre de antecedência, eleição presidencial já tem 14 pré-candidatos 

 

Faltando seis meses para o primeiro turno da eleição presidencial deste 

ano, pelo menos 14 nomes já se colocaram publicamente na disputa. 

Mais uma pré-candidatura deve ser oficializada nas próximas semanas, 

a do PSB. 

Outros dois grandes partidos, PT e MDB, ainda não definiram seus 

quadros, apesar de prometerem apresentar um candidato nos próximos 

meses aos eleitores. 

Leia mais 

Brasileiros foram os que mais receberam nacionalidade portuguesa em 2016 
Neste ano, em Portugal como um todo, a nacionalidade lusitana foi 

concedida a pouco mais de 25 mil pessoas, entre as quais quase 8 mil 

brasileiros. 

Os dados foram divulgados nesta semana, pelo Eurostat. Segundo o 

escritório de estatística da União Europeia, em 2016, cerca de 995 mil 

pessoas adquiriram nacionalidade de algum país da UE. 

Leia Mais 

 

Calhambeque no mecânico 

 

O número de carros de passeio atendidos por Oficinas subiu 11,54% no 

segundo semestre de 2017, em São Paulo, na comparação com o mesmo 

período do ano anterior, segundo o Instituto de pesquisas Cinau. 

O valor médio cobrado pelos reparos realizados nos automóveis, no 

entanto, caiu 3,85% no período. 

Leia mais 

 
Inflação de março deve ter leve alta 

O IBGE divulga o índice de inflação do país em março. O mercado prevê que o IPCA fique em 0,13% no mês e 2,71% no 
acumulado dos últimos 12 meses. 
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