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OS FATOS SOBRE A MATÉRIA DA REUTERS DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Na sexta-feira, 14 de dezembro de 2018, a Reuters publicou uma notícia sobre o talco para bebê da 

Johnson & Johnson (J&J) com inverdades sobre a J&J, nosso produto, nossas ações e a ciência sobre 

o talco. A Reuters desinforma seus leitores ao publicar afirmações imprecisas e ocultar informações 

cruciais que, se divulgadas, derrubariam sua tese. A Reuters publicou a notícia mesmo após ter sido 

avisada de que as informações estavam incorretas. 

 

Antes da publicação, foi enviado à Reuters um volume substancial de informações demonstrando os 

seguintes fatos que, no fim das contas, foram omitidos da matéria final: 

 

1. O talco para bebê da J&J é seguro e não causa câncer. Estudos com dezenas de 

milhares de mulheres e milhares de homens demonstram que o talco não causa câncer 

nem qualquer doença relacionada ao amianto. 

2. Durante décadas, o talco para bebê da J&J foi reiteradamente submetido à realização 

de testes para verificar a presença de amianto, e nada foi encontrado. 

3. A J&J cooperou plena e abertamente com a Agência de Controle de Alimentos e 

Medicamentos dos EUA (U.S. Food & Drug Administration, FDA) e outros órgãos 

reguladores globais, fornecendo-lhes todas as informações que nos foram solicitadas 

ao longo de décadas. Além disso, colocamos nossas fornecedoras de talco cosmético e 

talco processado à disposição dos reguladores para análise. Os reguladores testaram 

ambos e não encontraram qualquer vestígio de amianto. Dizer que ocultamos algo é 

uma inverdade. 

As informações em que a Reuters se baseou estão publicamente disponíveis há anos. É lamentável 

que, apesar de ter recebido muitas dessas informações em detalhes, a Reuters tenha optado por não 

publicá-las. 

 

Seguem, abaixo, as informações que correspondem à verdade. Mais informações podem ser 

encontradas em www.factsabouttalc.com. 

 

I. A matéria da Reuters ignorou dados científicos irrefutáveis que demonstram que o talco 

não causa câncer. 

 

A Reuters recusou-se a publicar informações de pesquisas científicas importantíssimas e conclusivas 

conduzidas por pesquisadores de saúde renomados independentes, os quais examinaram os efeitos 

carcinogênicos dos produtos cosméticos com talco e concluíram que o talco é seguro e não provoca 

câncer de ovário nem mesotelioma. 

 

http://www.factsabouttalc.com/
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 Estudos sobre câncer de ovário. A Reuters não mencionou os estudos 

científicos com dezenas de milhares de mulheres que usam talco em pó, o 

qual não revelou aumento do risco para câncer de ovário. 

O ESTUDO NURSES’ HEALTH STUDY (ESTUDO SOBRE A SAÚDE DAS 

ENFERMEIRAS) 

 acompanhou mais de 78.000 mulheres durante 24 anos (mais de 31.000 

usavam talco). O estudo demonstrou que não houve aumento global do risco 

para câncer de ovário. 

O WOMEN’S HEALTH INITIATIVE STUDY (INICIATIVA EM SAÚDE DA MULHER) 

acompanhou mais de 61.000 mulheres durante 12 anos (mais de 32.000 

usavam talco). O estudo demonstrou que não houve aumento global do risco 

para câncer de ovário. 

O SISTER STUDY  

acompanhou mais de 41.000 mulheres durante 6 anos (mais de 5.500 usavam 

talco). O estudo demonstrou que não houve aumento global do risco para 

câncer de ovário. 

 Esses estudos foram conduzidos por cientistas em instituições como Harvard 

Medical School, Harvard School of Public Health, Universidade de 

Massachusetts Amherst e o National Institute of Environmental Health 

Sciences. 

 Estudos de talco com mineiros e moleiros. A Reuters menospreza a 

importância dos diversos estudos revisados por pares com milhares de 

mineiros e moleiros das áreas de onde a J&J sempre adquiriu seu talco. Essas 

são as pessoas mais indicadas para se considerar em um estudo, uma vez que 

trabalham em contato com o talco todos os dias e, entre elas, nenhum caso de 

mesotelioma foi identificado. A Reuters menciona o estudo com mineiros e 

moleiros de Vermont, sem mencionar que o estudo não encontrou nenhum 

caso de mesotelioma. 

 Outros estudos. A Reuters também omite a existência de outros estudos com 

talco cosmético ou farmacêutico, os quais concluíram que o talco não provoca 

mesotelioma. Relatos em larga escala sobre pacientes submetidos a um 

procedimento médico, de acordo com o qual é injetado talco no revestimento 

do pulmão, constataram que nenhum deles desenvolveu mesotelioma. 

Estudos em animais, em que ratos receberam injeções com o talco 

proveniente dos depósitos que a J&J usa, não detectaram mesotelioma. 
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 Não há um único estudo robusto capaz de demonstrar que o talco causa 

mesotelioma. Novamente, a Reuters foi informada sobre isso e omitiu esses 

fatos. 

II. A Reuters omite aos leitores os fatos que demonstram que o talco da J&J não contém 

amianto. 

 

A. Embora a Reuters tenha recebido informações conclusivas demonstrando que o talco 

de hoje – extraído na China nos últimos 15 anos – não contém amianto. A Reuters 

optou por não informar seus leitores sobre esse fato. 

 

 A Reuters foi solicitada a informar claramente este fato para que os 

consumidores saibam que não há amianto no talco comercializado no 

mercado há 15 anos, porém a Reuters optou por não fazê-lo em sua matéria. 

Na verdade, os registros de testes de rotina da J&J remontam, pelo menos, a 

década de 1970 e não revelam a presença de amianto no talco para bebê. 

 Após a publicação da matéria, a repórter da Reuters apareceu nos programas 

“Power Lunch” da CNBC, “Velshi & Ruhle” da MSNBC e no “Nightly 

News” da NBC na sexta-feira, 14 de dezembro de 2018, e fez exatamente o 

seguinte. Na entrevista do “Power Lunch”, ela disse que "não há nenhuma 

evidência de que o que [a J&J está] vendendo hoje [] contenha amianto", mas 

ela alegou não ter examinado as evidências. No "Nightly News", no entanto, 

foi informado que a repórter da Reuters reconheceu que a J&J tinha fornecido 

relatórios dos testes realizados nos últimos 15 anos, os quais revelaram não 

haver qualquer vestígio de amianto no talco da J&J. 

 A Reuters sabe que os advogados da demandante no recente julgamento de 

Henry, em que o júri decidiu a favor da J&J, concordaram que "as minas da 

China não contém amianto". No entanto, a Reuters não publicou essa notícia 

em sua matéria. 

B. Durante décadas, testes independentes com milhares de amostras de talco das nossas 

minas e talco processado, conduzidos pelos principais laboratórios, órgãos 

reguladores e pelas universidades mais conceituadas do mundo concluíram que o 

nosso talco não contém amianto. Não obstante, a Reuters não divulgou aos seus 

leitores sobre as instituições independentes, laboratórios e universidades que 

testaram o talco cosmético da J&J e concluíram que não continha amianto. 

 

 Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (National Institute 

for Occupational Health, NIOSH) dos EUA. O NIOSH e a Harvard School 
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of Public Health publicaram conjuntamente um estudo científico sobre as 

minas da J&J em Vermont. Eles concluíram que "estudos geológicos que 

datam do início de 1900 demonstraram que os depósitos de talco de Vermont 

não contêm amianto". 

Eles também testaram o talco por "análise de microscópio petrográfico, 

microscopia eletrônica de transmissão e varredura, e difração de raio-X", que 

"não revelaram nenhum amianto" nessas amostras. 

 

Essas informações foram enviadas à Reuters, porém omitidas na reportagem. 

 

 Outras entidades. Além do NIOSH e da Harvard School of Public Health, a 

Reuters está ciente de que inúmeros outros institutos testaram o talco da J&J e 

concluíram que não continha amianto e, ainda assim, a Reuters não informou 

corretamente os leitores sobre esses testes: 

 

 Agência de Proteção Ambiental de Illinois (Environmental 

Protection Agency, EPA) 

 Massachusetts Institute of Technology 

 Mount Sinai Hospital 

 Princeton University 

 Colorado School of Mines 

 Dartmouth University 

 Geological Society of the United States 

 Atomic Energy Commission at Harwell (Inglaterra) 

 Cardiff University (País de Gales) 

 Instituto de Mineração de Torino (Itália) 

 RJ Lee Group (laboratório externo contratado pela J&J) 

 McCrone Associates (fundada por dois dos principais 

microscopistas em todo o mundo) 

 EMV Associates 

 ES Laboratories 

 

 A Reuters informou que, na década de 1970, o Dr. Arthur Langer encontrou 

uma quantidade "relativamente pequena" de crisotila no talco da J&J. Apesar 

de ressaltar que ele não encontrou qualquer vestígio de amianto em teste 

posterior com a mesma amostra, a Reuters deixou de mencionar que 

microscopistas independentes testaram o mesmo lote usado pelo Dr. Langer. 
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Todos concluíram que ele estava equivocado sobre seus achados de crisotila e 

que as amostras testadas não continham amianto. 

 

 A Reuters sugeriu que o "método de concentração", um método experimental 

avaliado para testar a pureza do talco, era o método mais avançado e que a 

J&J deveria tê-lo usado. 

 

No entanto, embora a Reuters tenha sido avisada das seguintes informações, 

optou por não divulgá-las: 

 

o Nenhum órgão regulador no mundo adotou qualquer método de 

concentração até hoje, apesar de tais métodos serem de conhecimento 

público desde a década de 1970. 

 

o A própria FDA (Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos 

dos EUA) testou um método de concentração há mais de 40 anos (a 

partir de 1974-1976) e rejeitou-o por considerá-lo inadequado, pois o 

método não conseguiu detectar o amianto comercial mais comumente 

utilizado. 

 

o A J&J utilizou métodos mais sensíveis e confiáveis do que o método 

de concentração para testar o seu talco: uma combinação entre 

difração de raios-X, microscopia de luz polarizada e microscopia 

eletrônica de transmissão. O uso deste método de teste superou os 

padrões da indústria. 

 

o Os peritos na verdade usaram um método da concentração no talco da 

J&J e não encontraram nenhum amianto. Tanto o Dr. Frederick 

Pooley, da Universidade de Cardiff, quanto a Colorado School of 

Mines testaram o talco da J&J pelo método de concentração (Dr. 

Pooley usou o método da concentração e a MET) e não encontraram 

nenhum amianto. 

 

C. A Reuters reconhece que os minerais que podem, em casos raros, dar origem a 

amianto também podem dar origem ao que a Reuters chama de rochas "comuns", que 

não são amianto ou não são “amiantiformes”. Assemelha-se à diferença entre grafite 

e diamante. Ambos são feitos do mesmo elemento (carbono), mas têm propriedades 

muito diferentes; você não consegue cortar vidro com grafite. No entanto, a Reuters 

continua a tratar essas rochas "comuns" como amianto. Não há qualquer evidência 

científica de que encontrar quantidades infinitesimais de minerais não amiantiformes, 
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que são "onipresentes na crosta terrestre" de acordo com o Serviço Geológico dos 

Estados Unidos, significa que você encontrou amianto, que é raro. Não foi dito aos 

leitores que não há evidência de que a exposição a quantidades diminutas de minerais 

não amiantiformes tenha efeitos carcinogênicos. 

 

 A Reuters disse enganosamente que as agências governamentais têm tratado 

estes minerais chamados de "fragmentos de clivagem" como amianto, mesmo 

que não sejam amianto. A Reuters não informou aos leitores que a maioria 

dos órgãos reguladores e organizações de saúde e segurança já reconheceram 

essa distinção, inclusive: 

 

 Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (AIPC) 

 Agência de Controle de Segurança e Saúde Ocupacional dos 

EUA 

 Agência de Controle de Segurança e Saúde em Mineração dos 

EUA 

 Agência de Proteção Ambiental dos EUA 

 Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional 

 Agência de Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças dos EUA 

 Serviço Geológico dos EUA 

 Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA 

 

 A Reuters, de fato, menciona duas dessas entidades — a Agência de Controle 

de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) e a Agência de Proteção 

Ambiental (EPA) — mas o faz de forma enganosa. 

 OSHA. A Reuters reconhece que a OSHA decidiu, após estudos exaustivos, 

não regular os fragmentos de clivagem como amianto. Mesmo assim, a 

matéria mantém a afirmação imprecisa de que a OSHA ainda orienta a 

contagem de fragmentos de clivagem como sendo amianto. Estas normas de 

contagem da OSHA não dizem respeito a identificar se há amianto presente 

em algum lugar. Elas somente são aplicáveis para estimar a quantidade dessas 

fibras, após já ter identificado a presença de amianto. 

 EPA. A Reuters afirma enganosamente que a EPA dos EUA não faz distinção 

entre os minerais amiantiformes e não amiantiformes, mas, na verdade, a 

EPA faz. Na matéria, a Reuters fez referência a um parecer divulgado por um 

escritório regional da EPA que já foi arquivado pela própria instituição. A 

atual regulamentação federal da EPA não mantém esse parecer, contudo, a 

Reuters publicou o contrário. 
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D. A Reuters não explicou o significado dos níveis de contaminação natural com amianto. 

 

 As próprias testemunhas de acusação admitiram que, ao longo da vida, todo 

mundo acumula milhões e bilhões de fibras em seus pulmões apenas com 

"níveis naturais de amianto" no ar, sem oferecer risco à saúde. 

 Em 1986, em uma resposta a uma petição pública, a FDA determinou que 

mesmo “na pior estimativa, o risco de exposição ao amianto no talco 

cosmético” seria “inferior ao risco de exposição ambiental ao amianto nos 

níveis naturais (exposição não ocupacional) ao longo da vida”. 

E. A Reuters informou erroneamente que havia "fibras de amianto em amostras 

coletadas nas instalações de Vermont" na década de 1980. Mas, na verdade, foram 

citados cinco resultados de testes feitos com amostras de talco industrial de uma 

mina da Califórnia (Red Hill) - e não Vermont - que nunca foi usado para fins 

cosméticos. 

F. A Reuters afirma enganosamente que a varredura por raio-X é o principal método 

usado pela J&J e que a J&J testa seu talco por microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) somente periodicamente. Na verdade, desde a década de 1970, a J&J 

implementou um programa rigoroso de testes de rotina que exige que ela ou o 

fornecedor coletem amostras de sua produção de talco cosmético de hora em hora e 

testem compostos dessas amostras usando difração de raios-X (DRX), microscópio 

de luz polarizada (MLP) e MET. De fato, a J&J havia testado periodicamente, tanto o 

talco de origem quanto os compostos de suas amostras por MET. Ao realizar esses 

testes, a J&J sempre usou métodos e tecnologia de ponta para análise de talco. Esses 

testes concluíram que não havia amianto no talco cosmético da J&J. 

G. A Reuters, então, critica os testes por MET da J&J, porque somente foi testada "uma 

pequena fração do que foi vendido". A Reuters ignora completamente a validade 

científica da amostragem dos compostos. É por isso que quando você faz exame de 

sangue, seu médico não coleta todo o sangue do seu corpo para testá-lo, mas apenas 

uma amostra. 

 

Ainda que os peritos externos da J&J tenham testado amostras de talco por MET, o 

método garante que essas amostras sejam representativas da jazida original, 

combinando amostras coletadas de hora em hora, durante cada turno e, 

posteriormente, testando de forma aleatória os compostos por MET. 

A Reuters foi informada sobre esses fatos. 
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H. A Reuters dá uma visão unilateral dos testes realizados durante a disputa judicial. 

 A Reuters publicou a matéria com base no que os peritos da parte demandante 

afirmam ter encontrado a partir de testes com talco da J&J. Mas eles contam 

apenas um lado da história. Por exemplo, a Reuters não mencionou que uma 

dessas pessoas admitiu que chamaria de amianto algo que ele encontrou, 

"mesmo que não seja". 

 A matéria menciona que um dos geólogos peritos da J&J concordou em ser 

testemunha em até 100 julgamentos. Mas a reportagem não menciona que o 

perito que a acusação normalmente contrata será testemunha no mesmo 

número de casos, se não mais. A Reuters também não disse aos leitores que 

um tribunal concluiu que seu laboratório produzia "lixo científico", e que a 

empresa recebeu mais de $ 30 milhões dos advogados da demandante por 

mais de 30 anos. 

 Ao falar sobre os testes em ações judiciais, a Reuters relata que um 

laboratório "encontrou amianto no talco Banho a Banho na década de 1990, 

de acordo com uma decisão judicial de 11 de agosto de 2017". A Reuters não 

contou aos leitores que os advogados da parte demandante não apresentaram 

este documento perante um júri, porque estava repleto de erros. 

 A Reuters afirmou que, no meio de um caso, “os advogados da J&J haviam 

recebido, poucas semanas antes, um geólogo da Universidade Rutgers 

confirmando ter encontrado amianto no talco em pó para bebê da empresa, 

identificado em seu estudo publicado em 1991 como agulhas de tremolite 

amiantiforme”. A Reuters omitiu dos leitores os fatos que demonstram porque 

a afirmação do geólogo não era confiável. 

As evidências reais indicam que a amostra que ela testou provavelmente não 

eram talco da J&J, e mais, que ela se recusou a permitir que a J&J executasse 

seus próprios testes na amostra. 

I. Contra os testes independentes de milhares de amostras usando os métodos de última 

geração, as matérias apontam um punhado de resultados isolados que já foram 

corrigidos ou rebatidos como falsos por testes subsequentes ou demonstrados sem 

confiabilidade. Esta questão não está aberta à contestação. A ciência já deixou claro 

que o nosso talco não contém e jamais conteve amianto. 

J. Na década de 1970, a J&J teve a experiência com um evento semelhante de 

informações falsas na imprensa, quando surgiram relatos baseados em resultados 

preliminares e errôneos de testes concluindo que o talco da J&J continha amianto. Os 
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testes realizados após a publicação da história inverídica confirmaram, mais uma vez, 

que o nosso talco não contém amianto. 

 

III. A Reuters recebeu informações que demonstram que a J&J disponibilizou todas as 

informações solicitadas pelos reguladores globais, inclusive pela FDA (Agência de 

Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA), e que a empresa sempre foi 

transparente a esse respeito. 

 

A. A J&J forneceu à FDA acesso aos resultados dos testes da empresa e de laboratórios 

independentes com talco processado continuamente. Não só a J&J não escondeu 

nada, como forneceu considerável documentação de registros de testes e 

metodologias para ajudar a esclarecer a FDA sobre essas questões. 

 

Essas informações foram fornecidas à Reuters, que optou por não divulgá-las. 

B. A Reuters publicou que a J&J omitiu informações da FDA, ignorando que a J&J 

forneceu inúmeras informações sobre testes à FDA, divulgando muitas das questões 

que a Reuters alega que a J&J ocultou, mesmo que a divulgação não fosse obrigatória 

do ponto de vista legal. Por exemplo: 

 

 A J&J concedeu permissão escrita aos laboratórios McCrone, seu principal 

laboratório de testes externos na década de 1970, para divulgar todos os 

resultados dos testes em amostras de talco pronto para o consumidor da J&J. 

 Os resultados dos testes que a J&J forneceu à FDA há quase 50 anos 

revelaram que havia anfibólio não amiantiforme em certas áreas periféricas e 

vestígios de tremolite não amiantiforme encontrados em depósitos de talco. 

Isso não é e não era uma informação nova. 

 O Dr. Pooley, da Universidade de Cardiff, na qualidade de consultor indicado 

pela J&J, discutiu abertamente seu trabalho sobre métodos de concentração 

experimental em uma sessão da FDA em 1975. 

 A J&J forneceu livre acesso aos seus peritos, que participaram de um diálogo 

aberto e construtivo com a FDA no início da década de 1970. 

C. A Reuters publicou que a J&J pressionou a FDA para permitir o uso de uma 

metodologia de teste que só detectaria 1% de amianto. Isso é falso. 

 

 A J&J testa seu próprio talco com métodos muito superiores a essas 

exigências. A J&J usa varredura por DRX, que tem um limite de detecção de 



 10 

0,1%, e emprega métodos com MET, cujo nível de sensibilidade é ainda mais 

rígido. 

 Além disso, desde a década de 1970, a J&J foi além do padrão da indústria 

usando não apenas DRX e PLM, mas também MET. 

D. A Reuters também não mencionou que a J&J era apenas uma fonte de informação 

para a FDA. 

 

 Por mais de quatro anos na década de 1970, a FDA também recebia 

informações de seus próprios testes independentes com o produto e a matéria-

prima da J&J, prosseguiu com o monitoramento ao longo de toda a década de 

1980 e realizou testes por mais dois anos, em 2009-2010. 

 Embora a Reuters afirme que os testes da FDA na década de 1970 não usaram 

"os métodos mais sensíveis", a agência omitiu que, durante essa época, a 

FDA também estava recebendo informações de cientistas do Hospital Mount 

Sinai, que testaram o talco da J&J usando microscopia eletrônica de 

transmissão e também confirmaram que não continha amianto. 

E. A Reuters informou, equivocadamente, que muitos dos documentos "foram 

escondidos da opinião pública por ordens judiciais que permitiram à J&J devolver 

milhares de documentos por ela designados sendo confidenciais", e alegou que o 

conteúdo desses documentos foram divulgados pela primeira vez na reportagem. Na 

verdade, cada um dos documentos da empresa que a Reuters falsamente alega serem 

novos foram listados em uma lista de provas durante uma audiência, vários dos 

quais a J&J ganhou. Os documentos da J&J apresentados aos júris durante a 

audiência, seja pela J&J ou pela parte demandante, estão hospedados publicamente 

no site da J&J www.factsabouttalc.com. 

 

Nem mesmo o relato é algo novo. Longe de uma nova teoria ou descoberta, a Reuters 

ressuscitou uma discussão sem embasamento sobre amianto no talco da J&J que 

remonta a notícias da década de 1970. Essas alegações recentes foram abordadas por 

outros veículos de imprensa em janeiro, que apontaram os mesmos documentos que 

supostamente eram novos há quase um ano. Uma matéria da Bloomberg chamou a 

história de "déjà vu para alguns investidores", citando sua própria reportagem sobre o 

tema de mais de um ano atrás. 

 

F. A Reuters também distorceu o significado de diversos documentos internos. Eis 

apenas alguns exemplos: 

 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors


 11 

 A Reuters cita um memorando de 9 de abril de 1969 para insinuar que a J&J 

sabia que tremolita causava câncer naquele momento. Esse documento não é 

sobre nenhum depósito de talco usado em talco para bebê. 

 A Reuters deturpa um memorando dizendo que "a pureza do talco era uma 

utopia". Este comentário não se refere ao amianto, mas às "partículas 

respiráveis" do talco. Em outras palavras, o autor do memorando estava 

falando sobre a dificuldade de tornar cada partícula de talco grande o 

suficiente de forma que não fosse inalada. 

 A Reuters deturpou completamente uma frase que um funcionário da J&J 

escreveu: "não podemos dizer que nunca" há amianto. Além disso, a Reuters 

omite dos leitores que tudo o que essa pessoa quis dizer era que, dado que a 

J&J vende o talco para bebê desde a década de 1890, quando microscópios 

modernos ainda não existiam, não se deveria supor que a J&J tenha feito 

testes para amianto naquela época. 

 A Reuters recebeu os registros dos testes demonstrando que as amostras de 

talco foram analisadas desde 1949, mas não mencionou essa informação. 

 A carta de Wilson Nashed é outro exemplo de que Reuters pinçou certas 

frases para sugerir que a J&J encontrou amianto, quando, na verdade, não 

encontramos. Ainda que a carta mencione "minerais fibrosos", os testes 

anexados à carta, feitos por três laboratórios diferentes, em última instância, 

não encontraram amianto. 

 A Reuters faz menção a documentos destruídos de uma mina em Vermont e 

cita consultores externos afirmando que esses documentos não tinham relação 

com os registros dos testes. A Reuters não mencionou que a J&J forneceu 

uma atestado do geólogo da J&J, o qual escreveu um memorando discutindo 

os documentos que juramentavam a respeito. 

 

G.  A Reuters relatou incorretamente as circunstâncias da descoberta dos documentos da 

J&J no caso Coker. 

 

 A J&J se solidariza com a Sra. Coker e sua família, assim como com todos 

aqueles que sofreram de mesotelioma e câncer de ovário. Mas a J&J não é 

responsável por essas doenças. Uma amostra de tecido coletado da Sra. Coker 

foi analisado, e foi detectada a presença de amosite. Amosite é uma forma de 

amianto encontrada em outros produtos comerciais, mas que nunca foi 

associada ao talco. 
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 A própria lata de talco para bebê da Sra. Coker foi testada e nenhum amianto 

foi detectado. 

 Nesta altura, ficou claro que o mesotelioma teve outra origem, de forma que 

nenhum outro achado era necessário. E tudo o que esse achado teria revelado 

seriam as décadas de testes da J&J, que não detectaram nenhum amianto. 

 A insinuação de que a J&J dificultou a busca da Sra. Coker por solucionar o 

seu caso ou que, de alguma forma, a fase de instrução, que o advogado da 

Sra. Coker optou por não dar prosseguimento, teria feito alguma diferença, 

não correspondem ao que ocorreu no caso. 

 O advogado da parte demandante procurou prorrogar os prazos de instrução 

do caso para que as análises do tecido pulmonar pudessem ser concluídas. A 

J&J foi flexível frente aos inúmeros pedidos de prorrogação por parte da 

demandante, inclusive com um Acordo de "Suspensão" da norma 11 do 

Código de Processo Civil, que concedeu tempo ao perito para testar as 

amostras de tecido do autor da acusação. Quando o laudo do perito foi 

finalmente concluído (bem depois do prazo que constava do acordo), a 

demandante pediu adiamento para protelar, mais uma vez, o prazo 

determinado pela justiça para responder à moção da J&J para julgamento 

sumário. Quando do descumprimento do novo prazo pela demandante, a J&J 

novamente concordou em permitir nova prorrogação de prazo aos 

demandantes. 

 No final, com seus próprios resultados de testes de peritos relativos ao seu 

tecido e à sua lata de talco, a autora da acusação apresentou um pedido de 

anulação do processo, poucos dias após a prorrogação do último prazo para 

responder à moção de julgamento sumário. 

H. A Reuters omitiu dos leitores o fato de que nenhuma decisão do júri contrária à J&J 

em um processo sobre talco foi mantida em grau de recurso, e todas as que foram 

levadas a apelação foram derrubadas. 

 

I. A Reuters informou que "a J&J recusou-se a fazer mais comentários sobre esta 

matéria", embora a Reuters tenha recebido vasto volume de documentos — a maioria 

dos quais não foram considerados na reportagem. A J&J se ofereceu, inúmeras vezes, 

para se reunir com a Reuters pessoalmente e discutir todas as alegações com os 

peritos adequados, e a Reuters recusou todos os convites. 

 

### 


