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STJ nega habeas corpus ao ex-presidente Lula. Defesa ingressa no supremo com novo pedido para
que Lula não seja preso;



A produção industrial no Brasil cresceu 2,5% em 2017, tendo o melhor desempenho desde 2010;



Nos EUA, os salários cresceram em janeiro a uma taxa de 2,9% na comparação com o mesmo mês do
ano passado, a maior alta em 8 anos.

Após a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância no caso do tríplex no Guarujá, as atenções
se voltam para os recursos disponíveis para a defesa. Após ter um habeas corpus negado pelo STJ (Superior
Tribunal de Justiça), a defesa do ex-presidente ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com um pedido
para que ele não seja preso até a decisão definitiva sobre o processo. De acordo com decisão do próprio
Supremo, em outubro de 2016, réus condenados podem ser presos após esgotados os recursos em um
tribunal de segunda instância – caso do TRF. De fato, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra
Cármen Lúcia, disse que não pretende pautar a questão para que seja apreciada novamente pelo STF, e
que usar o caso do ex-presidente Lula para revisar o início da execução penal após condenação em 2ª
Instância é “apequenar” o STF. No entanto, o novo presidente da primeira turma do STF, Alexandre de
Moraes, colocou em pauta dois casos que abordam diretamente a discussão sobre a prisão após
condenação em segunda instância. O ministro ainda não se pronunciou sobre o tema na corte e seu voto
seria decisivo para mudar o entendimento atual. A posição de Moraes é vista como uma incógnita que
poderá ser revelada na próxima terça-feira, deixando claro o novo placar que o tema teria no STF.
Paralelamente, continuam as articulações sobre a viabilidade para a aprovação da Reforma da Previdência.
O noticiário do último final de semana revela que o governo conseguiu somar no máximo 237 votos a favor
da reforma da Previdência. Alguns membros do governo consideram que a reforma foi “dada como morta”.
No ambiente econômico, o destaque foi a produção industrial no País, que cresceu 2,5% em 2017, tendo o
melhor desempenho desde 2010, quando a alta foi de 10,2%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O resultado positivo vem após três anos de recessão para o setor: 2014 (-3,0%), 2015 (8,3%) e 2016 (-6,4%).
No cenário externo, o novo presidente do FED, Banco Central Americano, Jerome Powell toma posse em
meio ao aumento das apostas de que a instituição poderá precisar promover mais de três elevações de
juros neste ano, principalmente após o forte relatório sobre o mercado de trabalho, divulgado na última
sexta-feira. De acordo com o relatório, além da criação de vagas acima do esperado, os salários cresceram
em janeiro a uma taxa de 2,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado, a maior alta em 8 anos.
A expectativa era de alta de 2,7%.
Do ponto de vista de gestão, os fundamentos domésticos permanecem positivos, com inflação baixa e
retomada do crescimento econômico e recuperação do mercado de trabalho, no contexto de taxas de juros
historicamente baixas. No entanto, o risco político doméstico foi substituído por uma conjuntura externa
menos favorável para emergentes, com a elevação das taxas de juros futuras e a tendência de
fortalecimento das moedas dos países desenvolvidos.
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