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Chega a 13,9 mil óbitos e quase 240 mil casos de covid-

19 em São Paulo. 

Dos 645 municípios paulistas, houve pelo menos uma pessoa infectada em 604 

cidades, sendo 334 com um ou mais óbitos. Os casos e óbitos provocados pelo 

novo coronavírus seguem aumentando no interior do estado. Em 14 de abril, 

o interior correspondia a 10,75% do total de casos confirmados da doença em 

todo o estado, mas em 14 de maio o número saltou para 18,96%. No 

levantamento de 14 de junho, esse valor já era de 27,02% de todos os casos 

do estado. 

 

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (58% 

dos óbitos), diabetes mellitus (43%), doenças neurológica (11,3%) e renal 

(10%), pneumopatia (8,4%). Outros fatores identificados são obesidade (6,9%), 

imunodepressão (6,4%), asma (3,3%), doenças hepática (2,2%) e hematológica 

(2%), Síndrome de Down (0,4%), puerpério (0,1%) e gestação (0,1%). Esses 

fatores de risco foram identificados em 10.116 pessoas que faleceram por 

COVID-19 (80,1%). 

 
Entre as vítimas fatais estão 8.075 homens e 5.891 mulheres. Os óbitos 

continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 

74,1% das mortes. Observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é 

maior entre 70 e 79 anos, seguida pelas faixas de 60 a 69 anos e 80 e 89 anos.  
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Breves considerações sobre a investigação criminal 
defensiva 

Rhendrix Bruno 
 

Um grande dilema para os casuísticos da área criminal é 
a dificuldade de plena atuação dentro da fase 
investigatória policial. A aplicação das garantias e direitos 
individuais, o sistema penal brasileiro frente a proteção 
do contraditório e ampla defesa, além de outros direitos 
garantistas apontam uma dificuldade e desequilíbrio no 
trabalho da defesa nesta fase. 
 
O constitucionalismo tem sofrido grande transformação 
ao longo da história, vindo de uma fase puramente 
legalista ou positivista, transformando-se no conhecido 
pós-positivismo. Este último traz a estruturação 
constitucional não somente baseada na aplicação pura da 
norma, mas juntamente com métodos de aplicação, ou 
melhor, interpretação constitucional, além dos princípios 
constitucionais que foram erguidos ao mesmo patamar 
das normas constitucionais. 
 
Neste sentido, Pedro Lenza, diz: 
[...]Busca-se, dentro dessa nova realidade, não mais 
apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação 
do poder político, mas, acima de tudo, buscar a eficiência 
da Constituição, deixando o texto de ter um caráter 
meramente retórico e passando a ser mais efetivo, 
especialmente diante da expectativa de concretização 
dos direitos fundamentais[...] (LENZA, Pedro. Direito 
Constitucional esquematizado. 2009. Pg. 9) 
 
Princípios como o contraditório e ampla defesa, a 
presunção de inocência, o direito de defesa, entre outros, 
passaram a ser não somente princípios processuais 
penais ou penais, para serem também direitos 
constitucionais. A Constituição de 1988 tem forte 
influência garantista e, foi fundamental para a 
transformação jurídico constitucional brasileira, trazendo 
princípios implícitos e explícitos, que fornecem um 
modelo básico de aplicação do sistema penal brasileiro. 
 
No sentido gramatical, sob o aspecto constitucional, 
garantia significa: “Normas tuteladas pela CF visando 
proteger o indivíduo contra o abuso de poder por parte 
do Estado e garantir o direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade” (GUIMARÃES, D. 
T. Dicionário compacto Jurídico. 2009. P.218). 
 
O Garantismo penal, idealizado por Luigi Ferrajoli em sua 
obra, Direito e Razão – Teoria do garantismo penal, 
procurou expandir o aspecto da liberdade do indivíduo e 
amortecer o abuso punitivo estatal, estabilizando um 
meio termo no relacionamento penal, entre o indivíduo 
e o Estado. O Garantismo penal não procurou colocar em 
um idêntico patamar a liberdade e a punição estatal, 

entretanto que tivesse prevalência a liberdade individual, 
encurtando ao máximo plausível a reprimenda estatal. O 
garantismo penal foi inserido no rol constitucional como 
forma de reprimir os abusos estatais e maximizar os 
direitos e garantias fundamentais. 
 
Contudo hoje, a prática criminal revela a impossibilidade 
de aplicação de tais direitos e garantias na fase 
inquisitorial. O direito de defesa nesta fase, é 
genuinamente engessado. A produção de provas, o 
requerimento de diligências, inclusive, a dificuldade de 
vista dos autos de inquérito policial nas delegacias, são 
exemplos de engessamento prático da defesa na fase 
investigatória. O investigado somente deve esperar 
angustiadamente pelo juízo do Ministério Público, 
quando da decisão de denúncia do acusado. 
 
Entendendo a Investigação Criminal Defensiva 
O atual modo de apuração da infração penal, remonta a 
uma amarga fase na história de restrição e anulação dos 
direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Não 
obstante a fase de investigação policial ser conhecida 
como fase inquisitória, distante de qualquer aplicação do 
contraditório e ampla defesa. 
 
Esse modelo de investigação com repressão as garantias 
constitucionais, é um tanto quanto defasado, visto que 
subtrai qualquer possibilidade de defesa na fase 
investigatória. Sendo que em regra, tende a ser 
demasiadamente acusatória, com vista a condenação do 
acusado. 
 
Neste passo, cresce no direito processual constitucional 
penal moderno o instituto da “Investigação Criminal 
Defensiva”. Este tem o condão de levar a defesa a 
possibilidade de participação mais incisiva na fase pré-
processual, trazendo as garantias constitucionais de 
proteção do acusado/imputado à investigação policial e, 
estabelecendo uma igualdade entre acusação e defesa. 
 
A investigação tendenciosamente acusatória é cada vez 
mais comum na prática criminal. Numerosos casos 
revelam que o investigado é indiciado sem existir 
qualquer indício comprobatório de autoria, ou, ao 
menos, nada de concreto. Ou ainda, algum erro na 
ocorrência policial e posterior inquérito. Apesar disso, 
pode ser denunciado pelo titular da ação penal, mesmo 
não havendo justa causa para tal. 
 
Neste lamiré, tem-se um moderno e ideal modelo de 
investigação criminal, com vista a verdade, aos direitos e 
garantias constitucionais, trazendo a possibilidade de 
defesa para o imputado e, ainda, garantindo a plena 
eficiência da investigação criminal. E por fim, evitando 
que casos errôneos venham a se desdobrar em ações 
penais infundadas. 

https://rhendrixbruno.jusbrasil.com.br/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Objetivos da Investigação Criminal Defensiva 
No modelo de investigação defensiva, poderia a defesa 
requisitar oitiva de testemunhas ou realizá-las, produzir 
provas, fazer diligências, fazer uma atuação mais 
presente frente ao inquérito policial, assim como nos 
modelos modernos de investigação já adotados em 
alguns países, como na Itália e no modelo Norte-
americano. 
 
Assim sendo, com vistas, o garantismo penal alerta para 
uma igualdade de direitos e oportunidades entre 
acusação e defesa, plenamente cabível no sistema 
processual penal acusatório. Neste sentido, a 
investigação criminal defensiva “é instrumento a serviço 
do defensor do imputado, que lhe permite, desde o início 
da persecução prévia ou mesmo na eventualidade de sua 
instauração, recolher dados materiais úteis a defesa dos 
interesses de seu cliente” (MACHADO, André Augusto 
Mendes. Investigação Criminal Defensiva. 2010. P. 171). 
 
Francisco da Costa Oliveira (2004), apud André Augusto 
M. Machado (2010, p.172) cita em sua obra, “a defesa e 
a investigação do crime”, determinados objetivos da 
investigação defensiva: [...](I) comprovação do álibi ou de 
outras razões demonstrativas da inocência do imputado; 
(II) desresponsabilização do imputado em virtude da ação 
de terceiros; (III) exploração de fatos que revelam a 
ocorrência de causas excludentes de ilicitude ou de 
culpabilidade; (IV) eliminação de possíveis erros de 
raciocínio a que possam induzir determinados fatos; (V) 
revelação da vulnerabilidade técnica ou material de 
determinadas diligências realizadas na investigação 
pública; (VI) exame do local e a reconstituição do crime 
para demonstrar a impropriedade das teses acusatórias; 
(VII) identificação e localização de possíveis peritos e 
testemunhas[...] 
 
Alguns destes objetivos já são concretizados no 
procedimento do tribunal do júri, por se versar de uma 
defesa de maior complexidade, a defesa já busca diversos 
elementos aptos a captar o maior número de dados para 
uma eventual ação penal. André Augusto M. Machado 
(2010, p.172), sustenta que a investigação criminal 
defensiva tem sua eficácia diretamente relacionada com 
o fator tempo, sendo que, o início imediato desta, auxilia 
na quantidade de subsídios materiais garantidores a 
defesa do imputado. 
 
Nesta concepção, com a imputação formal do delito a 
pessoa, esta necessita o quanto antes nomear um 
defensor, para que este inicie os procedimentos 
investigatórios (MACHADO, André Augusto Mendes, 
2010, p.172). Contudo, o fato de o atribuído não ter 
condições financeiras para arcar com os custos de um 
defensor particular, não poderá ser empecilho a seus 
direitos individuais e fundamentais de defesa, sendo que, 

neste caso a própria Defensoria Pública deverá provir aos 
procedimentos investigatórios. 
 
Do Garantismo, da Eficiência e das Limitações da 
Investigação Defensiva 
Agora, qual seria a real necessidade da investigação 
criminal defensiva? Isso não inviabilizaria a eficiência da 
investigação policial? E quais são suas limitações práticas 
e jurídicas? São típicas dúvidas que surgem ao longo do 
estudo da investigação criminal defensiva. 
 
É cediço que esse instituto é algo moderno e jamais 
pensado até então para o modelo investigatório 
brasileiro. De fato é uma quebra de paradigma, uma 
quebra do atual sistema investigatório. Logicamente, que 
deverá haver uma aplicação ponderada desse instituto 
com vistas a eficiência da investigação criminal. Assim, 
não é lógico trazer o modelo produzido na Itália e aplicar 
diretamente no direito brasileiro, isso deve ser feito com 
ponderação e, sempre com vistas a Constituição Federal. 
 
O centro desse sistema investigatório são as garantias 
constitucionais, através do qual poderá oferecer ao 
imputado seu pleno acesso e, isso sem perder a eficiência 
da investigação criminal. 
 
Dispõe Guilherme Madeira Dezem, apud André Augusto 
M. Machado (2010, p.171), “a conciliação de eficiência e 
garantismo, no processo penal, é fundamental ‘para que 
se evite tanto o uso cego do poder (eficácia exacerbada 
do sistema) como a queda em inócuo ritualismo sem 
qualquer punição justa (uso exacerbado do 
garantismo)’”. 
 
Assim, portanto, a investigação criminal defensiva vêm 
como instrumento embasado na eficiência e garantismo, 
com as qualidades básicas de igualdade que possibilitam 
ao acusado obter elementos de convicção probatória.  
 
O principal papel da investigação criminal defensiva, se 
mostra não só como ferramenta de amparo do indivíduo, 
todavia faz parte de uma dimensão muito mais ampla, 
que são as garantias fundamentais, que quando aplicadas 
minimizam o risco de ações penais injustas ou 
infundadas. 
 
Neste passo, é claro que a autoridade policial em uma 
investigação criminal não dará todo o contraditório para 
o investigado, se não, claramente haveria a ineficácia da 
investigação e dos procedimentos investigatórios que o 
acompanham, permitindo um uso exacerbado do 
garantismo.  
 
Estamos falando de um contraditório diferido ou 
postergado, mas com possibilidade da ampla defesa, que 
sugere ao investigado a possibilidade de averiguar por 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


BID  11   Página | 4  

 

meios próprios e trazer ao conhecimento das 
autoridades novos fatos, novas provas, que revelarão a 
sua inocência, gerando uma maior substância nos autos 
do inquérito para evitar uma eventual denúncia, ou em 
último caso, se fora denunciado, criar um maior equilíbrio 
na fase processual, afim de que o Estado-juiz tenha um 
maior campo cognitivo de julgamento. 
 
Quanto as limitações, o causídico que atua na 
investigação defensiva se faz obediente a ética 
profissional e a outras limitações do próprio instituto, 
como: a proibição de produção de provas falsas, ilícitas, 
ou meramente protelatórias, com vistas a confundir a 
autoridade competente. Outra limitação é a não 
imperatividade das diligências da investigação criminal 
defensiva, o defensor deve contar com a participação 
voluntária de terceiros, como testemunhas e 
informantes, posto que não tem o poder de polícia e, se 
houver, eventualmente, violação de direitos individuais, 
deve o defensor pedir autorização judicial ou fazer 
requerimento à autoridade policial. 
 
Ainda, o dever de buscar a verdade real deve ser tão 
somente do Estado, sendo que o imputado oferecerá 
somente aquilo que lhe for conveniente para sua defesa, 
com vistas ao princípio "nemo tenetur se detegere" (o 
direito de não produzir prova contra si mesmo). Assim, 
quando de uma eventual investigação pela defesa, não 
terá obrigação de apresentar novos fatos ou provas ou, 
delitos descobertos que o prejudiquem. Em 
complemento, também se faz presente o sigilo 
profissional que deve estar presente entre o advogado e 
o seu cliente. 
 
Do Resultado da Investigação Defensiva 
No que tange a valoração dos resultados obtidos na 
investigação defensiva, ainda deverá haver grande 
debate na ceara jurídica brasileira, porém um modelo já 
vigente e debatido é o modelo de investigação criminal 
defensiva italiano. Na Itália, a jurisprudência aponta uma 
equivalência, igualdade entre a investigação defensiva e 
pública, sendo que a força probatória e a utilização 
processual é a mesma (MACHADO, André Augusto 
Mendes. 2010. P.178). Assim deve o Estado-juiz utilizar 
seu critério de julgamento para fazer uma análise das 
provas contidas no processo e, assim fazer um 
julgamento objetivo e imparcial. 
 
Conclusão 
A investigação defensiva, portanto, é um procedimento 
privado de responsabilidade do próprio imputado, por 
meio de seu defensor. Os atos realizados dentro desta 
investigação, concretizam-se como atos de mero caráter 
informativo e substancial, pois são realizados de forma 
particular e sem observância do contraditório e ampla 
defesa. 

Por fim, os objetivos, portanto, da investigação defensiva 
seriam: o afastamento de uma imputação injusta na fase 
preliminar da persecução penal, consequentemente de 
uma eventual ação penal infundada; igualmente, caso se 
prosseguisse a ação penal, que o indivíduo tenha a seu 
favor os resultados da investigação privada, não só aos 
autos da investigação pública; garantir a paridade de 
armas, gerando um equilíbrio de provas, em face da 
investigação do Ministério Público; em fase da ação 
penal, os resultados da investigação defensiva serviriam 
para ampliar o campo cognitivo do magistrado, afim de 
que este tome a decisão mais justa e imparcial possível. 
 
Apesar da legalização da matéria, com o PLS 156/2009, 
que traz o novo Código de Processo Penal brasileiro a 
investigação criminal defensiva já pode ser aplicada no 
atual ordenamento jurídico, somente frente as garantias 
e direitos individuais previstos na Constituição Federal de 
1988, já que não há nada que proíba sua aplicação. 
 
https://rhendrixbruno.jusbrasil.com.br/artigos/1223373
68/breves-consideracoes-sobre-a-investigacao-criminal-
defensiva 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://rhendrixbruno.jusbrasil.com.br/artigos/122337368/breves-consideracoes-sobre-a-investigacao-criminal-defensiva
https://rhendrixbruno.jusbrasil.com.br/artigos/122337368/breves-consideracoes-sobre-a-investigacao-criminal-defensiva
https://rhendrixbruno.jusbrasil.com.br/artigos/122337368/breves-consideracoes-sobre-a-investigacao-criminal-defensiva
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Luiz Carlos Ramos, 55 anos, 

formado pela APRODEPAB 

em 1989, natural de Cambé 

(PR), filiou-se ao CONDESP 

em 2013. Ramos é um dos 

membros mais ativos do Conselho, engajado nas 

ações desenvolvidas pela entidade no sentido da 

representação da classe. “O nosso Conselho possui 

realmente um histórico de demandas na defesa dos 

interesses da profissão”, ressaltou Ramos. 

 

 Giovanna Fernandes, 

formada pela Academia 

Federal dos Detetives 

em 2001, natural de 

Campinas (SP), filiada ao 

CONDESP desde 2015, é 

uma profissional gabaritada e que se destacou num 

mercado tão acirrado como é o da região 

metropolitana de sua cidade natal. Iniciou na 

profissão trabalhando como “campaneira” para 

algumas agências na capital São Paulo. Atualmente 

reside em Orlando no centro da Flórida (EUA).  

 

 

 

 

Isac Felix de Lira, 54 anos, 

natural de Morumbi (PR) 

graduado em Jornalismo 

pela UNIPAR, concluiu o 

curso de detetive 

profissional pelo Instituto 

Padre Reus (Investig) em 2008. Filiou-se ao CONDESP 

em 2015.  Ex-policial, é um profissional experiente, 

técnica e intelectualmente qualificado, somando mais 

de uma década de atuação ininterrupta na carreira de 

investigador privado na Região Metropolitana de 

Cascavel, no Oeste do estado do Paraná.   

 
 

Marina Mendes, 

formada pelo 

próprio CONDESP 

integra os quadros 

de profissionais 

afiliados desde 

maio de 2016.  Natural de Alfenas (MG), é uma jovem e 

promissora detetive que teve a oportunidade de 

ingressar na carreira com o apoio e a devida supervisão, 

ao realizar estágio, entre 2011 e 2016, a convite do 

detetive Décio Freitas, diretor e proprietário da Agência 

A K O P O L (Ribeirão Preto - SP) uma das mais 

conceituadas empresas de investigação privada do 

estado de São Paulo. Marina é membro suplente do 

Conselho de Ética e Disciplina do CONDESP. 
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O detetive Garcia Araújo, 

diretor e proprietário da 

Agência J A G U A R 

Inteligência Civil Ltda., 

estabelecido em Brasília 

(DF), confirmou que irá se 

inscrever nos quadros do 

CONDESP.  A JAGUAR atua no ramo da investigação 

particular e também oferece cursos e treinamentos de 

qualificação e aperfeiçoamento para detetives e 

seguranças particulares. 

 
Decisão do CED resulta no 

primeiro caso de expulsão de 

afiliado em 20 anos de 

existência do CONDESP. 

 

A deliberação do Conselho de Ética e Disciplina saiu na 

sessão de julgamento do Processo Ético-Disciplinar n.º 

01/2020, realizada em 31 de maio do corrente. 

 

Por maioria de votos, o colegiado aprovou o parecer do 

relator pela expulsão do representado, cujo inteiro teor foi 

publicado na página 6 do BID do mês de maio. Um dos três 

conselheiros titulares se absteve de votar, em razão da 

relação de amizade com o representado que é do estado de 

Goiás.  

 

Na decisão (pg. 7 deste Boletim), o presidente do colegiado 

acompanhando o parecer do relator, ficou reconhecida a 

prática de infração ética grave (ofensa moral) pelo 

representado revel, consoante os artigos 3º, incisos XI e XIII, 

e 9º do nosso Código de Ética e Disciplina.  

 

A punição recomendada pelo Conselho de Ética deve ser 

homologada em Assembleia Geral, a qual será convocada 

regularmente após o fim do isolamento social instituído pelo 

governo estadual por conta da pandemia de coronavírus.  
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade 
 
CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA - CED 
Ata de Julgamento  
Sessão Virtual  
Aos 31 dias do mês de maio de 2020, às 15:30h, reuniram-se em sessão de 
julgamento os membros do CED - Conselho de Ética e Disciplina do 
CONDESP - Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo. 
Havendo o número regimental, o Presidente do CED, José Carlos de Souza, 
declarou abertos os trabalhos de julgamento do Processo Ético Disciplinar 
- PED n.º 01/2020, originário da Representação formulada por A.L.S. em 
face de M.L.M.V.X. (fls. 2/3).  Em seguida, concedeu a palavra ao relator 
José Humberto Jesus de Souza.  O Relator fez a leitura integral do seu 
relatório e voto recomendando a exclusão do Representado. Na sequência, 
sem debates ou pedidos de esclarecimentos, o Presidente da sessão 
acompanhou o voto do Relator. Considerando a suspeição do Conselheiro 
Edson Ribeiro que absteve-se de votar, o Presidente declarou aprovado o 
parecer da lavra do Relator. ACÓRDÃO N.º 01/2020 EMENTA: INFRAÇÃO 
ÉTICA. OFENSA MORAL. PROCEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO 
PROFISSIONAL ASSOCIADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do 
PED/CED nº 01/2020, em que é Representado o associado M.L.M.V.X., e 
adotado o voto do Conselheiro Relator (Fl. 12 e verso), que passa a fazer 
parte do presente: "ACORDAM os Conselheiros do CED do CONDESP, por 
maioria, pela procedência da Representação e recomendando a EXCLUSÃO 
do profissional, visto que caracterizada infração Ética (art. 9º do Código de 
Ética e Disciplina do CONDESP)”.  Registrado o Acórdão, o Presidente 
declarou encerrada a sessão às 16:00h. Participantes: José Carlos de Souza, 
José Humberto Jesus de Souza e Edson Ribeiro. Eu, José Humberto Jesus de 
Souza, lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada.  
José Carlos de Souza -Presidente 
José Humberto Jesus de Souza - Secretário de Sessão 
Edson Ribeiro – Conselheiro Titular 
 
 

Edital de Notificação Para Regularização da Anuidade 
Ficam os associados e associadas cujos números de inscrição constem da 
relação abaixo NOTIFICADOS para, até o dia 20 de agosto de 2020, 
regularizarem o pagamento da ANUIDADE do exercício, observado o 
disposto na Resolução DIR n.º 04/2020, sob pena de SUSPENSÃO 
automática dos direitos sociais, conforme os artigos 9º, inciso III, e 11, 
inciso II, da 2ª Consolidação do Estatuto do CONDESP: 
01517; 
01525; 
01063; 
01555; 
01561; 
01568; 
01554; 
01249;  
00598; 
01536; 
01530; 
01559; 
01551; 
00778; 
01075;  
01558; 
01290; 
01541; 
01542; 
01562; e 
01537. 
E para que não se alegue desconhecimento, expediu-se o presente Edital 
publicado no Boletim Digital do CONDESP para fins de publicidade.  
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
25/06/2020 
 
 

Expediente – Secretaria Geral 
26/06/2020 
I) Protocolos de inscrição DEFERIDOS: 
07159 – Cristiano Cotrin Ferraz  – Matr. 01583 (Prov); 
07160 – Gabriel de Morais Bertoni – Matr. 01584 (Prov). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 65.014, DE 10 DE JUNHO DE 2020 
Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020  
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela 
Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde;  
Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado 
funcionamento dos serviços de saúde, Decreta:  
Artigo 1º - Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio 
de 2020, fica estendida, até 28 de junho de 2020, a vigência: 
I – da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;  
II – da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, nos 
termos do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020.  
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor em 16 de junho de 2020.  
Palácio dos Bandeirantes, 10 de junho de 2020  
JOÃO DORIA  
Gustavo Diniz Junqueira Secretário de Agricultura e Abastecimento  
Patrícia Ellen da Silva Secretária de Desenvolvimento Econômico  
Sergio Henrique Sá Leitão Filho Secretário da Cultura e Economia Criativa  
Haroldo Corrêa Rocha Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da 
Educação  
Henrique de Campos Meirelles Secretário da Fazenda e Planejamento 
Flavio Augusto Ayres Amary Secretário da Habitação  
João Octaviano Machado Neto Secretário de Logística e Transportes  
Paulo Dimas Debellis Mascaretti Secretário da Justiça e Cidadania  
Marcos Rodrigues Penido Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente 
 Celia Kochen Parnes Secretária de Desenvolvimento Social  
Marco Antonio Scarasati Vinholi Secretário de Desenvolvimento Regional  
José Henrique Germann Ferreira Secretário da Saúde 
 João Camilo Pires de Campos Secretário da Segurança Pública 
Nivaldo Cesar Restivo Secretário da Administração Penitenciária  
Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga Secretário dos Transportes Metropolitanos 
Aildo Rodrigues Ferreira Secretário de Esportes 
Vinicius Rene Lummertz Silva Secretário de Turismo 
Celia Camargo Leão Edelmuth Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência  
Julio Serson Secretário de Relações Internacionais  
Mauro Ricardo Machado Costa Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão  
Antonio Carlos Rizeque Malufe Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil 
Rodrigo Garcia Secretário de Governo. 
 
 


