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Coluna do Estadão
O que você precisa saber, mas ninguém quer contar sobre os bastidores do Poder.

Lava Jato vê com cautela e advogados
comemoram proposta de Gilmar

Coluna do Estadão

23 de outubro de 2020 | 05h00

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no plenário da Corte durante sessão por

videoconferência. Foto: Fellipe Sampaio /STF

As propostas de Gilmar Mendes para alterar o regimento interno do STF foram recebidas com entusiasmo por
advogados e boa dose de desconfiança por procuradores. Como mostrou a Coluna, uma delas pode evitar
que processos da Lava Jato sejam “baixados” automaticamente para forças-tarefa da operação
nos Estados. “Se isso significar limitação de todas as decisões monocráticas, será até bom. Se for só sobre a
competência, significará mais atraso, com muito prejuízo”, diz Alessandro Oliveira, coordenador da Lava
Jato em Curitiba.

Vamos… Em requerimento enviado a Luiz Fux, Gilmar defende que as decisões relativas à
remessa de processos para instâncias inferiores, após os novos entendimentos do STF sobre o
foro especial, devem ser analisadas pelo colegiado, e não só pelo relator.

…ampliar. Na prática, a proposta diminui o poder de Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, de enviar para
as forças-tarefa processos envolvendo políticos que perderam o foro privilegiado, por exemplo.
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Eita. Não foram poucos os casos em que Fachin mandou os inquéritos para um lugar e a turma do STF virou a
direção para outro.

Dúvidas. “Ocorreram várias alterações de entendimento sobre a competência (para julgar) nos últimos anos, que
afetaram a Lava Jato. Isso não é bom, principalmente de uma corte que deveria primar pela estabilidade”, diz o
procurador federal Alessandro Oliveira.

Atraso? Outros membros do Ministério Público avaliaram, reservadamente, que, se a proposta for aceita, anexos
das delações demorarão muito a serem enviados para os procuradores na primeira instância.

Aprovada. Os advogados, porém, entendem a proposta como positiva. “É a melhor solução para os desafios
levantados pela reforma do regimento interno do STF”, diz Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do
grupo de Prerrogativas.

Aprovada 2. Segundo ele, a proposta de Gilmar “oferece previsibilidade, dinamismo, segurança jurídica e
diminui a possibilidade de condução política e seletiva de determinados feitos”.

Do começo. Sobre a outra proposta de Gilmar inclui, que regra de transição de 180 dias para a apreciação das
medidas cautelares (liminares) já proferidas, Oliveira diz que há um “vício de origem”, “o exagero de liminares de
uma Corte onde a regra deveria ser de decisão colegiada”.

CLICK. Não é só Luciano Huck que anda interessado por política. Em live com Tabata Amaral (PDT-SP),
Angélica falou da importância de mais mulheres na política. A apresentadora de TV é uma das embaixadoras de
um projeto da deputada, Vamos Juntas, que trata deste tema.
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Impacto… O terceiro setor está atendo a um recurso extraordinário que está na pauta de julgamentos do
plenário virtual do STF hoje. O caso específico trata sobre a repatriação de recursos de uma família em SP que
deixou de pagar imposto em cima de R$ 48 milhões recebidos de um familiar italiano.

…em cadeia. A advogada Janaina Rodrigues Pereira, do escritório Covac Sociedade de Advogados,diz que, se a
Corte declarar inconstitucional a lei de SP, vão ser as entidades sem fins lucrativos que se beneficiarão, podendo
aplicar a integralidade do valor doado nas finalidades de interesse social.

Bússola? José Luiz Penna, presidente nacional do PV, acredita ter encontrado um rumo para a oposição:
“Negar a compra da vacina abre, definitivamente, o caminho do impeachment de Jair Bolsonaro”.

SINAIS PARTICULARES.

José Luiz Penna, presidente nacional do PV
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Kleber Salles

PRONTO, FALEI!

Murillo de Aragão. FOTO: HELVIO ROMERO/ESTADÃO

Murillo de Aragão, CEO da Consultoria Arko Advice: “O filósofo Auguste Comte estava errado. Os vivos não
estão sendo governados pelo mortos. E sim pelos loucos…”, sobre disputas políticas na pandemia.
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Recuo de Bolsonaro deixa Pazuello
vendido

Coluna do Estadão

29 de outubro de 2020 | 05h00

Foto: Erasmo Salomão/MS

Após ter surpreendido os secretários da Saúde (conforme mostrou a Coluna) com o decreto que
autorizava estudos para conceder as UBS à iniciativa privada, Jair Bolsonaro também pregou peça em sua

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,planalto-agora-quer-distancia-segura-de-russomanno,70003493195
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/rosa-suspende-ato-do-conama-de-salles-que-derrubou-regras-de-protecao-a-mangues-e-restingas/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-decepciona-os-generais,70003493156
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,candidatos-a-prefeito-em-sp-citam-banco-e-credito-contra-desemprego,70003493164
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-se-referir-a-ramos-como-maria-fofoca-salles-chama-maia-de-nhonho,70003493264
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,eleicoes-2020-protocolo-sanitario-coronavirus-mascara-justificativa-votacao,70003492726
https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2020/candidatos
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pessoal-da-esquerda-nao-quer-ganhar-eleicao-quer-lacrar-diz-marcio-franca,70003494158
https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/wp-content/uploads/sites/352/2020/05/pazuello-2_250520203902.jpg
https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/decreto-de-bolsonaro-que-libera-estudos-sobre-privatizacao-em-unidades-de-saude-surpreende-secretarios/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-bolsonaro-vai-revogar-decreto-que-libera-parceria-com-iniciativa-privada-no-sus,70003492701


p p , p g p ç
base. Quando os liberais e os governistas encaixavam discurso para defender a medida, o presidente recuou.
Quase simultaneamente, o Ministério da Saúde enviava nota à Coluna defendendo a proposta, alegando se tratar
de pedido da pasta. “A avaliação conjunta (com a Economia) é de ser preciso incentivar a participação da
iniciativa privada”.

Chegou tarde. A nota do ministério de Eduardo Pazuello demorou 24 horas desde o questionamento da
Coluna para ser respondida. O ministro ficou “vendido” em mais um episódio, observam governistas.

Direto. Antes da decisão de Bolsonaro, o líder do governo na Câmara e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros
(PP-PR), havia dito: “Isso já está presente há anos e anos no SUS, o decreto é só para organizar.
Vamos parar de frescura. É como ocorre com as filantrópicas, as OSs. Não são instituições
privadas?”

Agenda. O líder do Novo na Câmara, Paulo Ganime (RJ), lamentou. “O decreto era positivo, não tem
nenhuma relação com acabar com o SUS. A grande questão é como fazer esse serviço chegar à população.”

Voz. Na comunidade médica também houve desagrados. “A decisão de revogar o decreto que explora a concessão
de UBS é mais uma oportunidade desperdiçada pelo Brasil de ganhar investimento e eficiência para o SUS”,
disse Claudio Lottenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde.

Foi… A ideia da oposição era criar onda suprapartidária para encurralar Bolsonaro. Durou pouco. Com o recuo,
ele saiu derrotado, mas desarmou o plano.

…rápido. A deputada Bia Kicis (PSL-DF) rebateu. “Vitória de Pirro. A Saúde anda terrível, há quanto tempo é
difícil conseguir um atendimento de qualidade? Vitória para mim é ver o sistema funcionar”, disse.

Ainda pulsa. Secretários da Saúde acham que o recuo é momentâneo: o tema voltará para a
agenda.

Planejamento… Relatório sobre a situação epidemiológica na cidade de São Paulo, feito ainda em julho, auge
da pandemia da covid-19, prevê média diária no patamar em torno de 200 novos casos e dez mortes na capital em
novembro.

…é tudo. Os recentes boletins municipais registram média de diária de mortes em torno de 17 na capital e em
tendência de queda, assim como os novos casos. No rumo certo, o secretário Edson Aparecido (Saúde)
trabalha com matemáticos e estatísticos na equipe.

CLICK. Bruno Covas (PSDB) visitou José Luiz Datena no hospital Sírio-Libanês, onde o apresentador da Band
foi submetido a cirurgia após ter sentido dores no peito.
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Coluna do Estadão

Xi… O Novo está devolvendo a doadores os R$ 600 mil que eram para a campanha de Filipe
Sabará. Segundo a prestação de contas do ex-candidato, ele arrecadou R$ 22,7 mil. As despesas somam R$ 230
mil.

Barulho na rua. Centrais sindicais e associações patronais farão manifestação, dia 3/11, em frente ao escritório
da Presidência, na Avenida Paulista, pela derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento.

SINAIS PARTICULARES.  
Baleia Rossi, presidente do MDB e deputado federal (SP)
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Kleber Salles

Rastro de sucesso. Baleia Rossi (MDB-SP) está refazendo direitinho o trajeto que levou Rodrigo Maia à
presidência da Casa. O percurso passa obrigatoriamente pelo apoio da esquerda.

PRONTO, FALEI!

TV Cultura

Átila Iamarino, biólogo: “Já atacaram máscaras, vacinas e sistema de saúde público. O que falta na lista de
alvos para ‘ajudar’ mais a covid?”, sobre a gestão do governo na pandemia.

COM MARIANNA HOLANDA. COLABOROU PEDRO VENCESLAU.
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