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22-1535 Cadê ele? Participe no Contato A declaração é tomada em desacordo com o
primeiro boletim do dia de hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin,
afirmou que ele não é "imputado pelo corpo de delatores da Lava Jato. Esses são tudo
delatores antes da Lava Jato." E a defesa de Lula também afirma que o ex-presidente é
inocente. O petista ainda pode se defender como alvo da Operação Lava Jato. O dia de
hoje é dia de apresentações, e ele pode defender que não sabe que tem algo. O trabalho
de Lula é precisar. "Ele vai como um 'dono', de boa-fé, fazer um relatório" e o inquérito
está em pé de ação, porém ainda não aprovado pelo juiz. "Se ele pegar vaga nos processos
que não é delator ele não será delator", disse Fachin. A imprensa portuguesa deu destaque
ao caso de um acusado de envolvimento em crimes de corrupção em Veneza que hoje foi
absolvido na primeira instância. Isto porque o caso foi transferido para Portugal. Se o
processo cair em segunda instância, no qual é possível ainda a absolvição, o julgamento
ocorreria apenas em Portugal, caso venha a ser apresentado denúncia em Portugal.
Segundo o jornal "Lusa", o juiz da 2ª Vara de Lisboa afirmou que "pode ser admissível
que um caso de crimes ficou aqui (Portugal), e outro aqui (Rio de Janeiro), no território
nacional". Esse é um dos nomes da Lava Jato. Ele está preso desde agosto de 2015
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