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“Aceita o conselho 
dos outros, mas 
nunca desistas 
da tua própria 
opinião”.
William Shakespeare (1564/1616)
Poeta, dramaturgo e ator inglês
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O ministro do STF, Ale-
xandre de Moraes, 
decidiu  manter a tra-

mitação do inquérito aberto 
pela própria Corte para apurar 
notícias falsas (fake news) e 
ofensas contra ministros do 
tribunal. A decisão foi tomada 
após a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
decidir arquivar a parte do 
inquérito que deveria caber 
legalmente à PGR. 

Moraes é o relator do caso. 
Apesar da decisão de Dodge, 
o inquérito vai continuar em 
andamento porque o MP, no 
entendimento do ministro, não 

Moraes mantém inquérito 
para apurar fake news 
após PGR arquivar

pode arquivar a investigação. 
Após a decisão, o caso deverá 
ser prorrogado por mais 90 dias. 

Apesar de a procuradora 
entender que o arquivamento 
é um procedimento próprio 
da PGR e irrecusável, Moraes 
tomou a manifestação com uma 
solicitação e entendeu que a 
medida precisa ser homologada 
pelo STF. “Não se confi gura 
constitucional e legalmente 
lícito o pedido genérico de 
arquivamento da PGR, sob o 
argumento da titularidade da 
ação penal pública, impedir 
qualquer investigação que não 
seja requisitada pelo Ministério 

Público”, disse Moraes. 
Mais cedo, em manifestação 

enviada à Corte, Dodge se po-
sicionou contra o andamento 
da investigação, por entender 
que foi desrespeitado “o devi-
do processo legal e ao sistema 
penal acusatório estabelecido 
na Constituição de 1988”. Com 
base nesse entendimento, o 
MP é o responsável pela condu-
ção da investigação criminal, 
e o Judiciário somente pelo 
julgamento. 

“O ordenamento jurídico 
vigente não prevê a hipótese 
de o mesmo juiz que entende 
que um fato é criminoso deter-

Ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O BNDES disponibilizará
R$ 500 milhões e abrirá uma 
linha de crédito especial para 
caminhoneiros autônomos. Os 
recursos deverão ser usados para 
aquisição de pneus e manutenção 
dos veículos. O crédito faz parte 
de um pacote de medidas anun-
ciadas ontem (16) pelo governo 
federal para atender o setor de 
transporte de cargas do país. 

“Nós temos que lidar com 
uma realidade que é a escolha 
que o Brasil fez há cinco déca-
das, do modal rodoviário, e que 
precisa ser enfrentada para ga-
rantir respeito e valorização do 
trabalhador e o abastecimento 
da população brasileira”, disse 
o ministro da Casa Civil, Onyx 

Na expectativa de que a re-
forma da Previdência avance 
nesta semana na Câmara, o 
secretário de Previdência, Ro-
gério Marinho, um dos fi adores 
do texto proposto pelo governo, 
alertou que a sociedade tem 
pressa e quer a aprovação da 
mudança legislativa. Depois de 
explicar detalhes da proposta 
em um debate com deputados 
na manhã de ontm (16), reafi r-
mou que todos reconhecem a 
necessidade da reforma.

Mesmo os que não apoiam a 
proposta do governo têm apre-
sentando sugestões. “Ninguém 
pode negar a necessidade de 
reestruturação do sistema 
previdenciário e o défi cit, que 
é cruel com os mais pobres. Ou 
nós enfrentamos isso, ou vamos 
continuar prejudicando quem 
já sofre mais”, afi rmou Mari-
nho. O texto está em debate 
na CCJ da Câmara e deveria 
ter sido discutido na reunião 
de segunda-feira (15), mas a 
discusão acabou sendo adiada 
por uma inversão de pauta 
que priorizou a votação do 
orçamento impositivo. 

O presidente da Casa, Rodri-
go Maia, pediu que os parlamen-
tares se concentrem para que a 
reforma seja votada hoje(17). 
“Acredito no espírito público 
do Parlamento. Se acham que é 

Secretário de Previdência e 

Trabalho, Rogério Marinho.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, afi rmou que a “imprensa 
livre é fundamental para uma 
democracia” e que tem papel 
essencial num país. Mas obser-
vou que “isso não impede que 
sejam adotadas outras formas 
de comunicação”. Moro deu 
as declarações em entrevista 
à jornalista Roseann Kennedy, 
na estreia do programa Impres-
sões que foi ao ar ontem, (16), 
na TV Brasil.

Novato nas redes sociais, 
Sergio Moro escolheu o Twit-
ter para ter uma comunicação 
direta com a população, sem a 
necessidade de intermediado-
res. Ele estreou neste mês e, 
em quinze dias, já tem mais de 
600 mil seguidores. Percebeu, 
porém, que as redes sociais, 
muitas vezes, têm um ambiente 
belicoso e aconselha: “Tem de 
tomar um pouco de cuidado. 
Tem que pensar assim: você 
falaria para aquela pessoa isso 

Ministro da Justiça, Sergio Moro, concede entrevista

a Roseann Kennedy, na TV Brasil.
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Os ovos de Páscoa de até 100 
gramas vão pesar mais no bolso 
do consumidor este ano. O 
produto está com preço médio 
de R$ 36,73, cerca de 40,52% 
mais caro em comparação a 
igual período de 2018, quando 
o valor cobrado era R$ 26,14. O 
aumento apurado em 2019 para 
ovos de 400 gramas alcançou 
8,25%, com valor de R$ 49,59; 
em 2018, esses produtos cus-
tavam R$ 45,81.

A pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Economia da FGV 
(Ibre/FGV) considerou preços 
coletados até a primeira sema-
na de abril de ovos de diversos 
tamanhos, do nº 9 até o nº 20, 
que variam de 100 gramas a 
400 gramas. O preço médio dos 
de 100 gramas até 400 gramas 
fi cou em R$ 40,63, elevação 
de 10,22% frente aos produtos 
vendidos no ano passado, supe-
rando a variação acumulada em 

Marcelo Camargo/ABr

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que 
impetrou habeas corpus ontem (16) junto ao STF 
para trancar o inquérito contra o site O Antagonista 
e a revista Crusoé. “Espero sinceramente que o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal entenda que 
o interesse público sempre deve estar um degrau 
acima dos direitos individuais”.

Além disso, o senador quer garantir a liberdade 
de expressão desses veículos de comunicação para 
publicar notícia com denúncia contra o presidente 
do STF, ministro Dias Toffoli. Para Jorge Kajuru, a 

decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar 
do ar a notícia contrária a Dias Toffoli fragiliza a 
democracia e fere a liberdade de imprensa.

“O argumento de defender as instituições de-
mocráticas, ao censurar o site O Antagonista e 
a revista Crusoé, o Supremo Tribunal Federal, 
na pessoa de seu presidente, do seu integrante, 
Alexandre de Moraes, fez justamente o contrário: 
fragilizou a democracia e vilipendiou os direitos 
constitucionais mais caros ao povo brasileiro”, 
avaliou Kajuru (Ag. Senado).

Marcelo Camargo/ABr

Contas com o Fisco
A duas semanas dias do fi m 

do prazo, menos da metade dos 
contribuintes acertou as contas 
com o Fisco. Até as 17h de ontem 
(16), a Receita recebeu 14.280.368 
declarações do IRPF, o equivalente 
a 46,8% do esperado para este ano. 
O prazo para envio da declaração 
começou em 7 de março e vai até 
o próximo dia 30 de abril. A expec-
tativa da Receita é receber 30,5 
milhões de declarações neste ano.

O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) apresentou 
ontem (16) uma denúncia 
de crime de responsabilidade 
contra os ministros Alexandre 
de Moraes e Dias Toffoli, do 
STF. Ele alega que os ministros 
incorreram em abuso de poder 
ao instaurarem um inquérito e 
executarem medidas judiciais 
por conta própria, sem a parti-
cipação do Ministério Público.

O pedido também será subs-
crito por outros senadores. Já 
estão confi rmados os apoios 
de Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), Lasier Martins (Pode-
-RS), Jorge Kajuru (PSB-GO) 
e Reguffe (sem partido-DF). 
A denúncia pode levar ao im-
peachment de Toffoli, que é 
presidente do STF, e de Mora-
es. “O desrespeito desses dois 
ministros ao básico do direito 
brasileiro exige uma reação. 
Eles avançaram qualquer li-
nha razoável na democracia. 
Abusaram fl agrantemente do 
poder que têm para constran-
ger denunciantes e críticos”, 
afi rmou o senador.

No fi m do mês de março, Dias 
Toffoli instaurou um inquérito 
para investigar injúrias e amea-
ças virtuais contra ministros 
do STF. Nomeado relator do 
inquérito, Alexandre de Moraes 
expediu mandados de busca e 
apreensão contra sete cidadãos 
e determinou o bloqueio das 
suas redes sociais. Moraes tam-
bém ordenou que uma revista 
retirasse do ar uma reportagem 
que citava Toffoli, mencionado 
em um depoimento no âmbito 
da Operação Lava-Jato.

Senador Alessandro Vieira 

(Cidadania/SE).
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minar a instauração e designar 
o responsável por essa inves-
tigação”, diz Dodge. A decisão 

da procuradora foi anunciada 
após Alexandre de Moraes 
autorizar a Polícia Federal a 

realizar na manhã de ontem 
buscas e apreensões contra 
quatro pessoas (ABr).

“Imprensa livre é fundamental para 
uma democracia”, afi rma Sergio Moro

problema nisso. “Não tem nada 
negativo de ter a necessidade 
de conversar, de dialogar, de 
convencer, de ouvir bastante, 
para implementação dessas 
políticas públicas. Isso eu acho 
algo natural”, avaliou o ministro 
que revelou estar gostando da 
proatividade no Executivo e 
que, por hora, não sente sauda-
des do trabalho de magistrado. 

Entre as medidas em elabo-
ração está um projeto piloto 
que será implementado em 
cinco cidades e deve começar 
no segundo semestre deste 
ano. “O melhor policial é um 
poste de luz. Então você vai 
numa área degradada e olha, 
qual é problema ali? Não é 
simplesmente tirar o criminoso 
violento da rua. Isso é impor-
tante. Mas a gente precisa, 
também, restaurar áreas que 
estejam degradadas, pensar em 
políticas educacionais específi -
cas”, pontuou (ABr).

que você está escrevendo na 
rede social se estivesse frente 
a frente?”

Com os memes, ele não se 
incomoda e até sorri das brinca-
deiras, desde que não sejam de 
mau gosto. “Aquela pessoa que 
não consegue rir de si mesmo 
tem algum problema”. Um dos 
objetivos do ministro é apro-
veitar o ambiente virtual para 

explicar detalhes do pacote 
anticrime. Moro espera que o 
pacote seja aprovado até o fi m 
do ano e admitiu a possibilidade 
de aprimoramento da matéria 
durante as discussões. 

Embora defenda que sua 
atuação no ministério seja 
técnica, Moro sabe que agora 
também precisa fazer articu-
lação política e diz que não há 

Senadores pedem 
impeachment de Toffoli e 

Moraes por inquérito do STF

Alessandro citou ainda um 
ofício da procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
enviado ao tribunal ontem, 
que sugere o arquivamento 
do inquérito. No documento, 
Dodge afi rma que as decisões 
de Toffoli e Moraes confi guram 
“afronta” a princípios do orde-
namento jurídico, ao excluir o 
MP do papel de promotor de 
ações penais e ao concentrar 
todas as etapas do processo na 
fi gura do juiz.

A procuradora-geral acres-
centa, ainda, que o inquérito 
contraria o devido processo 
legal ao não delimitar a inves-
tigação, pois não estabelecer, 
de partida, quais fatos devem 
ser apurados. O pedido de im-
peachment segue para a Mesa 
Diretora e o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, deve 
decidir se ele será arquivado ou 
se terá prosseguimento (Ag.
Senado).

Ovos de Páscoa: 40% mais 
caros do que em 2018

12 meses (de maio de 2018 a 
abril de 2019) do IPC de 4,84%. 
No ano passado, a variação en-
contrada nos mesmos produtos 
frente à Páscoa de 2017 foi 
positiva em 0,08%, com valor 
médio dos ovos de R$ 36,86.

O preço de bombons e cho-
colates aumentou 5,24% nos 
últimos 12 meses, também 
acima do IPC (4,84%). Quando 
se compara abril contra março, 
porém, bombons e chocolates 
tiveram retração de 3,61%, 
com o IPC evoluindo 0,73% 
no período. “Este mês fi cou 
mais barato em relação ao mês 
anterior”, constatou o pesqui-
sador do Ibre, Igor Lino, que  
recomenda aos consumidores 
que conversem com os fi lhos 
e combinem o preço máximo 
que podem gastar. Outra solu-
ção mais barata é fazer o ovo 
de Páscoa em casa, lembrou o 
pesquisador (ABr). 

Reforma da Previdência: 
‘mais pobres têm pressa’

preciso se debruçar mais sobre 
o tema que o façam, mas quem 
tem pressa é a sociedade. A 
administração da União, dos 
estados e de municípios se 
dá sobre despesas primárias 
de manutenção e custeio e do 
pagamento de dívidas”, afi rmou 
Rogério Marinho.

Para o secretário, a reforma 
permitirá que o Estado brasilei-
ro deixe de atuar como “síndico 
de massa falida”, limitando-se 
à administração de folhas de 
pagamento, assistência e pre-
vidência. “Não sobram recursos 
para investirmos em saúde, 
educação, infraestrutura e na 
geração de emprego e renda”, 
lamentou (ABr).

Governo abre crédito para 
caminhoneiros autônomos

Lorenzoni. A falta de manuten-
ção de veículos é um dos prin-
cipais problemas, identifi cados 
em blitz da Polícia Rodoviária 
Federal, que impacta na segu-
rança das rodovias brasileiras. 

Manter as condições dos 
caminhões em ordem também 
tem um custo alto para os pro-
fi ssionais autônomos, segundo o 
ministro. O credito será limitado 
àqueles que possuem no máxi-
mo dois caminhões registrados 
em seu nome. A linha de crédito 
deverá ser ofertada, inicialmen-
te pelo Banco do Brasil e Caixa. 
Cada caminhoneiro terá direito 
a R$ 30 mil para comprar pneus 
e fazer a manutenção dos seus 
veículos (ABr).

Habeas corpus para evitar censura a veículos de imprensa


