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O presidente Jair Bolsonaro utilizou seu perfil no Twitter às 13h49  para informar que havia revogado 
o Artigo 18 da Medida Provisória (MP) 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 
quatro meses sem salário. A mudança ocorreu após amplas críticas à MP feitas por vários segmentos 
sociais. 
 

Presidente revoga artigo que permitia suspender contrato de trabalho 

 
O presidente Jair Bolsonaro avisou há pouco nas redes 
sociais que revogou o Artigo 18 da Medida Provisória (MP) 
927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por 
até quatro meses sem salário. O Artigo 18 previa que, 
durante o estado de calamidade pública, o contrato de 
trabalho poderia ser suspenso por até quatro meses, para 
participação do empregado em curso de qualificação 
profissional não presencial, oferecido pela empresa ou por 
outra instituição. Essa suspensão poderia ser acordada 
individualmente com o empregado e não dependeria de 
acordo ou convenção coletiva. 
 
 
 
 

Jair M. Bolsonaro 
✔ 
@jairbolsonaro 
- Determinei a revogacao do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 
meses sem salário. 
 
75.3K 
1:49 PM - Mar 23, 2020 
Twitter Ads info and privacy 
48.1K people are talking about this 
  
A MP 927 traz outras medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública no 
país e da emergência em saúde pública decorrente da pandemia da covid19. A MP entrou em vigor 
neste domingo (22) ao ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União, e tem validade de 
120 dias para tramitação no Congresso Nacional. Caso não seja aprovada, perde a validade. 
 
Entre as medidas estão o teletrabalho, a antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, o 
aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências 
administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para 
qualificação e o adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
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Ministro Toffoli sugere alterações para dar segurança jurídica à MP 92. Avaliação no STF é a de que, 
sem garantir o seguro-desemprego ou uma remuneração mínima aos empregados, o ato do governo 
tem “fragilidades jurídicas” e pode ser derrubado pelo tribunal. 
 
Para dar segurança jurídica ao ato e evitar sua judicialização, Toffoli sugeriu que o governo refaça a 
medida, incluindo ao menos dois pontos: que se abra possibilidade da participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas com as categorias, e que os contratos sejam mantidos ativos e, nesse período 
de afastamento dos trabalhadores, o Executivo federal utilize o seguro-desemprego — tirando, assim, 
os custos dos empregados. 
 

Toffoli sugere alterações para dar segurança jurídica à MP 927 

 
Avaliação no Supremo é a de que, sem garantir o seguro-
desemprego ou uma remuneração mínima aos empregados, o ato do 
governo tem “fragilidades jurídicas” e pode ser derrubado pelo 
tribunal 
Thais Arbex 
23/03/2020 - 13:15 / Atualizado em 23/03/2020 - 14:34 
 
BRASÍLIA — O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, acionou o Palácio do Planalto, na manhã desta 
segunda-feira, e propôs mudanças na Medida Provisória 927,  que 
permite a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses. 
 
Para dar segurança jurídica ao ato e evitar sua judicialização, Toffoli 
sugeriu que o governo refaça a medida, incluindo ao menos dois 
pontos: que se abra possibilidade da participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas com as categorias, e que os contratos sejam 
mantidos ativos e, nesse período de afastamento dos trabalhadores, 
o Executivo federal utilize o seguro-desemprego — tirando, assim, os 
custos dos empregados. 
 
Segundo o GLOBO apurou, a avaliação no Supremo é a de que, sem 
garantir o seguro-desemprego ou uma remuneração mínima aos 
empregados, o ato do governo tem “fragilidades jurídicas” e pode ser 
derrubado pelo tribunal. 
 
O temor é o de que a norma acabe provocando uma convulsão 
social, uma vez que, em meio à pandemia do novo coronavírus, 
milhões de brasileiros estariam desamparados e, em muitos casos, 
sem condições mínimas de sobrevivência. 
 
Na Procuradoria-Geral da República, a avaliação é a de há “possíveis 
vícios” na medida, mas que, por meio do diálogo, o governo vai 
corrigi-los. 
 



 
 

O GLOBO apurou que o próprio procurador-geral, Augusto Aras, conversou, na manhã desta 
segunda, com a equipe jurídica do governo. No Ministério Público Federal, a preocupação também 
se dá em torno da ausência de salário pelo período de quatro meses. Seria uma violação à 
subsistência do trabalhador, caso não seja apresentada uma alternativa de renda. 
 
Também preocupou a PGR o artigo que abre a possibilidade para que as medidas sejam adotadas 
sem a participação dos sindicatos. O Ministério Público vê o diálogo entre instituições como 
imprescindível neste momento. 
 
Segundo relatos feitos ao GLOBO por auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, a Medida Provisória 
927 foi gestada pela equipe econômica do governo, sem a participação dos auxiliares jurídicos --o 
que abriu brecha para possíveis fragilidades. 
 
Na opinião do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), será preciso "retificar" 
a medida provisória que autoriza a suspensão de contrato de trabalho por quatro meses sem 
pagamento de salários. Em teleconferência realizada pelo banco BTG Pactual, Maia afirmou que a 
iniciativa é "capenga" e parte de seu texto foi "esquecido" pela equipe econômica. 
 
Os partidos já estão se organizando para recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a 
iniciativa. A oposição, por sua vez, pretende apelar aos presidentes do Senado e da Câmara para 
que a MP seja sumariamente devolvida ao governo. 
 
Já as centrais sindicais estão se mobilzando e farão uma teleconferência as 14h para tomarem uma 
posição com relação à proposta e definirem ações conjuntas a respeito. Porém, adiantaram que a 
medida provisória não estava sendo negociada com os sindicatos, o que causou surpresa e 
indignação. 
 
Em algumas empresas, os sindicatos conseguiram a suspensão do contrato de trabalho - os 
chamados lay-offs - temporariamente, mas os trabalhadores recebem parte dos vencimentos que 
são pagos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Para as centrais, a decisão dá 
prosseguimento à reforma trabalhista, e tem com objetivo de enfraquecer ainda mais os sindicatos. 
 
Diante da repercussão negativa em torno da medida provisória (MP) 927, o secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, divulgou nas redes um vídeo para esclarecer melhor a 
proposta, deixando claro que o trabalhador não deixará de receber nesse período. 
 
Ele afirmou que será editada uma nova MP, definindo a forma pela qual os salários dos 
trabalhadores serão pagos, durante o afastamento da empresa. 
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Em entrevista ao Painel/Folha SP ministro Dias Toffoli disse que é falta de discernimento colocar o 
povo com medo dentro de casa e sem garantias trabalhistas. O ministro elogiou o recuo feito pelo 
presidente Bolsonaro. 
 

Painel - Colocar o povo dentro de casa com medo e sem garantias é 

falta de discernimento, diz presidente do STF 

 
Ministro Dias Toffoli diz que presidente agiu bem em revogar 
trecho que permitia suspensão de contrato de trabalho 
 
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias 
Toffoli, disse que a medida provisória publicada na 
madrugada desta segunda-feira (23) mostrava falta de 
discernimento do governo. 
 
Trecho da MP dava às empresas a permissão de suspender 
contratos de trabalho por quatro meses —o que foi revogado 
no início da tarde pelo presidente Jair Bolsonaro. 
 
“Você colocar o povo dentro de casa, com medo, e sem 
remuneração, sem garantia, é falta de discernimento”, 
afirmou Toffoli ao Painel. 
 
“O presidente [Bolsonaro] agiu bem em suspender e para 
pensar em uma maneira de resolver esses problemas”, 
completou. 
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MPT não aprova MP que vai gerar desemprego e ampliar vulnerabilidade social. 
 
O MPT (Ministério Público do Trabalho) afirmou que vê com "extrema preocupação" a MP (Medida 
Provisória) publicada na noite de ontem (22/03) pelo governo que permite que as empresas fiquem 
quatro meses sem pagar salários por causa da pandemia do coronavírus. 
 
Íntegra da nota do MPT:  
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-a-imprensa-mpt-ve-com-extrema-preocupacao-trechos-
importantes-da-mp-927 
 

Ministério Público e juízes do Trabalho criticam suspensão de 

salários 

 
O MPT (Ministério Público do Trabalho) afirmou que vê com 
"extrema preocupação" a MP (Medida Provisória) publicada 
na noite de ontem pelo governo que permite que as 
empresas fiquem quatro meses sem pagar salários por 
causa da pandemia do coronavírus. 
 
Em nota divulgada hoje, o MPT disse compreender o estado 
de calamidade vivido pelo país e a necessidade de medidas 
emergenciais, mas que não concorda com a ação adotada 
pelo governo.  
 
"[O MPT] vê com extrema preocupação medidas que, ao 
reverso de manterem o fluxo econômico em mínimo 
andamento mesmo em meio à crise, interrompem 
abruptamente a circulação de recursos e expõem uma gama 
enorme da população a risco iminente de falta de 
subsistência", disse em nota. 
 
Além disso, o MPT afirmou que é "equivocado" que as 
empresas ofereçam curso de capacitação enquanto o 
contrato de trabalho estiver suspenso, sem o pagamento de 
salário. 
 
"Evidencia-se plenamente equivocado imaginar um plano de 
capacitação, na forma do artigo 18 da MP, em que o 
trabalhador ficará por quatro meses em capacitação sem 
receber para tanto qualquer espécie de remuneração ou 
aporte assistencial por parte do aparato estatal", disse a 
nota. 
 
"Em linhas gerais, tem-se um permissivo geral para a 

suspensão do contrato de trabalho, sem qualquer tipo de remuneração ou indenização para o 
trabalhador, o que além de tudo, acelera a estagnação econômica", afirmou o MPT. 



 
 

Associação de juízes repudia medida 
 
A Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho) também publicou nota 
de repúdio à medida do governo. 
 
Segundo a entidade, a MP vai na contramão de ações adotadas por outros países atingidos pela 
pandemia, como França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, para proteger o emprego e a renda 
da população. 
 
"A MP nº 927, de forma inoportuna e desastrosa, simplesmente destrói o pouco que resta dos 
alicerces históricos das relações individuais e coletivas de trabalho, impactando direta e 
profundamente na subsistência dos trabalhadores, das trabalhadoras e de suas famílias, assim 
como atinge a sobrevivência de micro, pequenas e médias empresas, com gravíssimas 
repercussões para a economia e impactos no tecido social", disse em nota. 
 
A entidade afirmou também que a medida "lança o trabalhador à própria sorte" ao privilegiar acordos 
individuais sobre convenções e acordos coletivos de trabalho. 
 
"A medida, outrossim, torna inócua a própria negociação, ao deixar a critério unilateral do 
empregador a escolha sobre a prorrogação da vigência da norma coletiva", disse a Anamatra. 
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O governo vai transferindo, principalmente, aos empregados, mas também a empregadores, os ônus 
da crise econômica decorrentes da crise sanitária. E mostra que tenta evitar uma explosão nominal 
das taxas de desemprego daqui a uns meses trocando "demitidos" por "suspensos". Um eufemismo 
útil para mandatários, péssimo para cidadãos. 
 

Blog do Sakamoto - Coronavírus: Governo propõe empregado sem 

salário e fiscalização sem multa 

 
O governo Jair Bolsonaro autorizou empresas a suspenderem 
contratos com os empregados por quatro meses, mandando-os 
fazer cursos on-line em casa, sem salário. A justificativa - 
"preservação do emprego e da renda" - carece de lógica uma 
vez que a proposta deixa os trabalhadores sem dinheiro durante 
o período de isolamento social por conta do coronavírus. 
 
Com isso, o governo vai transferindo, principalmente, aos 
empregados, mas também a empregadores, o ônus da crise 
econômica decorrente da crise sanitária. E mostrando que tenta 
evitar uma explosão nominal das taxas de desemprego trocando 
"demitidos" por "suspensos". Um eufemismo útil para 
mandatários, péssimo para cidadãos. 
 
Pois esses trabalhadores ficarão em casa sem salários e sem os 
recursos de rescisão, sob esperança de voltarem a um emprego 
que não sabem se estará lá, porque não há estabilidade 
garantida. É importantíssima a sustentabilidade dos micro e 
pequenos negócios, mas esse tipo de saída - sem a injeção de 
recursos públicos para manutenção salarial - acaba não sendo 
bom nem para empregados, nem para patrões. 
 
A decisão, publicada neste domingo (22), via Medida Provisória 
927/2020, não prevê que os trabalhadores afetados tenham 
direito a receber seguro-desemprego. O ministro Paulo Guedes 
pode ainda anunciar algo nesse sentido, considerando que 
aquilo que chama de pacote anticrise é composto por medidas 
pensadas, na última hora, que vão surgindo à medida em que o 
governo é cobrado. Mas a opção por ser um "Robin Hood às 
avessas" já não será esquecida. 
 
Desde que a crise começou, o presidente da República e seu 
ministro da Economia não defenderam a possibilidade de criar 
um imposto para grandes fortunas e grandes heranças ou taxar 
dividendos recebidos pelos super-ricos, que - aliás - pagam 
menos imposto no Brasil. Pelo contrário, anunciou medidas, 
como o vale-merreca de R$ 200,00 para trabalhadores informais 
e bateu tambor ao anunciar que acabaria com a fila do Bolsa 



 
 

Família que o próprio governo criou. Uma lasca da renda e do patrimônio não faria falta a bilionários 
ou multimilionários, mas poderia garantir proteção aos trabalhadores e ajudar micro e pequenas 
empresas a sobreviver à crise. 
 
As regras já estão valendo e o Congresso Nacional tem 120 dias para votá-las ou perdem a 
validade. Mas, até lá, boa parte dos trabalhadores já terão passado pelo pior do isolamento do 
coronavírus. 
 
No artigo 18 da MP, o governo afirma que a ideia da suspensão de contrato é permitir a 
"participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial 
oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação". 
 
Traduzindo: mandar milhões de pessoas para casa sem salário, apenas com benefícios voluntários 
da empresa (como plano de saúde) e a chance de fazer um curso on-line qualquer para evitar 
demissões. Preservar empregos é importante, mas vidas também - e como preservar vida sem 
remuneração? O mais irônico é que talvez o cidadão nem consiga completar o tal curso uma vez 
que não terá dinheiro para pagar a conta da internet. 
 
A MP 927/2020 diz que isso deverá ser negociado entre o patrão e o empregado individualmente ou 
em grupo, mas não precisa passar por acordo ou convenção coletiva. Desconectados de sua 
categoria de trabalhadores, esses indivíduos terão o único poder de dizer "sim, senhor(a)" para os 
empregadores em nome da esperança de voltar ao emprego. 
 
O pacote de medidas vai mais fundo e parece tripudiar da situação. Afirma que "o empregador 
poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o 
período de suspensão contratual, com valor definido livremente entre empregado e empregador, via 
negociação individual". "Poderá." "Valor definido livremente." "Negociação individual." Faltou apenas 
o "kkkkkk" no fim do parágrafo. 
 
O artigo 18 ainda diz em seu último parágrafo que "não haverá concessão de bolsa-qualificação no 
âmbito da suspensão de contrato de trabalho para qualificação do trabalhador", o que, normalmente, 
é pago pelo governo. 
 
Pacote de maldades 
 
A Medida Provisória 927/2020 também afirma que, para evitar a demissão por conta da crise trazida 
pelo coronavírus, "o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito" 
passando por cima da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), de normas e acordos coletivos. Ou 
seja, o impacto do coronavírus não será apenas nos pulmões das pessoas, mas naquele patamar 
mínimo de saúde e segurança aos trabalhadores. 
 
Durante o estado de calamidade pública, a MP permite, mediante a acordo individual, que 
estabelecimentos de saúde prorroguem as jornadas de trabalho, mesmo nos casos de "atividades 
insalubres" e das jornadas de 12 horas de trabalho por 36h de descanso. Com isso, a medida quer 
ampliar a quantidade de médicos e profissionais de saúde à disposição. 
 
Considerando que eles estarão combatendo uma guerra contra a Covid-19, trabalhando em um 
ambiente de caos sanitário e nos seus limites físicos e psicológicos, a medida potencializa os riscos 
para a saúde de quem está protegendo a nossa saúde. A questão é que, para muita gente, deixar de 
assinar um acordo como esse não é uma opção. 



 
 

 
A MP afirma que, pelo prazo de 180 dias, os auditores fiscais do trabalho apenas irão "orientar" os 
empregadores que cometerem infração. -Exceções foram feitas à falta de registro (desde que a 
partir de denúncia), a situações de grande e iminente risco, acidentes de trabalho fatal, trabalho 
infantil e trabalho escravo. Se os fiscais encontrarem qualquer outra coisa problemática, vão poder 
apenas dar conselhos. 
 
O prazo elástico de seis meses significa que o governo está dando carta branca aos empresários 
que operam à margem da lei para que possam atravessar a crise da forma que for necessário 
(passando por cima da saúde e segurança dos empregados). E dizendo a eles que, no momento de 
retomada, não precisam se preocupar com um "incômodo", como a fiscalização. Ou seja, os fins 
justificam os meios. 
 
Há mais medidas que aqui não estão listadas. Mas diante de tantas alterações, pergunta-se se o 
governo está fazendo mudanças para garantir empregos ou realizando um test drive de uma nova 
Reforma Trabalhista. 
 
A resposta a isso é irrelevante porque está à sombra de algo mais urgente: salvar vidas. Outros 
países mais avessos a investimento público que o nosso estão garantindo uma remuneração 
decente para que trabalhadores formais e informais fiquem tranquilos em isolamento em suas casas. 
No Brasil, após ofertarem um vale-merreca de 200 mangos aos informais, propõe-se empregado 
sem salário e fiscalização sem multa. 
 
O que até faz sentido. Porque somos um país sem governo. 
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Projeto do governo institui comitê para resolver litígios relacionados 

ao coronavírus 

 
O Projeto 791/20, apresentado pelo Poder Executivo, institui o 
Comitê Nacional de órgãos de Justiça e Controle, para prevenir 
ou terminar litígios, inclusive os judiciais, relacionados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (Covid-19). 
 
Pelo texto, em análise na Câmara dos Deputados, o comitê 
será constituído pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal 
Federal; Conselho Nacional de Justiça; Procuradoria-Geral da 
República; Conselho Nacional do Ministério Público; Tribunal 
de Contas da União; Advocacia-Geral da União; Controladoria-
Geral da União; e Defensoria-Pública da União. 
 
Em mensagem enviada ao Congresso, o advogado-geral da 
União, ministro André Mendonça, prevê o aumento de 
questionamentos por parte dos órgãos federais de justiça e 
controle neste período. 
 
'Diante do crescimento de casos no País de infecção pelo 
Covid-19 e da necessidade do Sistema Único de Saúde (SUS) 
fazer frente a uma crescente demanda de leitos, 
equipamentos, medicamentos, estrutura física e serviços de 
saúde, a exigir a adoção de medidas extraordinárias e ágeis 
por parte dos gestores federais, é previsível o aumento dos 
questionamento ', afirma. 
 
Segundo ele, esses questionamentos, se feitos de forma 
descoordenada, poderão causar grandes dificuldades à 
administração federal e aos gestores neste momento crítico. 
'Além disso, poderá haver iniciativas contraditórias dos vários 
órgãos que detém poderes fiscalizatórios, de requisição e de 
recomendação, gerando insegurança jurídica e 
comprometendo a eficiência e celeridade administrativas que o 
cenário de enfrentamento da crise exige', completa. 
 
Autocomposição 
 
Conforme o ministro, a principal atribuição do Comitê Nacional 
de órgãos de Justiça e Controle será buscar a autocomposição 
nos casos de questionamento das medidas de enfrentamento 
do coronavírus. 
 



 
 

A autocomposição está prevista no Código de Processo Civil ( Lei 13.105/15 ) como forma de 
solucionar o conflito pela via negocial. Para André Mendonça, o método confere 'ganho de tempo, de 
escala, de recursos e, principalmente, aumenta a segurança jurídica para todos os interessados'. 
 
A proposta condiciona a iniciativa de medidas judiciais ou extrajudiciais de qualquer órgão que 
integra o comitê - como, por exemplo, a emissão de recomendação pelo Ministério Público ou pela 
Defensoria Pública, ou a propositura de demanda judicial -, à prévia tentativa de autocomposição 
perante o comitê nacional. 
 
Verificada a viabilidade do pedido, o comitê instituirá comissão especializada para promover a ágil 
solução do conflito. Somente se não for viável ou exitosa a autocomposição é que será aberta a via 
judicial ou extrajudicial regular. 
 
O ministro destaca que a ideia da proposta não é tolher o exercício regular das atribuições dos 
órgãos integrantes do sistema de justiça e controle, mas apenas exigir prévia tentativa de 
autocomposição. 'Isso permitirá que os pontos de vista dos órgãos de justiça e controle sejam 
partilhados em uma mesa de negociação, enriquecendo o debate e contribuindo para o 
aprimoramento das politicas públicas relacionadas com o enfrentamento da emergência de saúde', 
disse. 
 
Suspensão de execução 
 
O projeto também prevê o pedido de suspensão de execução de decisão judicial referente a litígios 
que questionem medidas do enfrentamento do Covid-19 seja proposto diretamente ao presidente do 
Supremo Tribunal Federal ou ao presidente do tribunal superior ao qual couber os recursos 
excepcionais. 'Isso se justifica pela extraordinária celeridade que a situação atual de emergência da 
saúde pública exige', afirmou o ministro. 
 
Por fim, a proposta prevê que os processos de contratação do poder público para o enfrentamento 
da pandemia poderão ser, ao final, submetidos à chancela do ministro-chefe da Controladoria-Geral 
da União e do ministro do Tribunal de Contas da União designado pelo presidente do TCU, com a 
posterior homologação por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 
'Essa iniciativa está em consonância com a segurança jurídica que os gestores responsáveis pelas 
contratações emergenciais necessitam para que as decisões e os atos administrativos sejam feitos 
com agilidade e eficiência', avaliou André Mendonça. 
 
Tramitação 
 
A proposta ainda não foi distribuída às comissões. Se houver acordo, poderá ser inserida na pauta 
do Sistema de Deliberação Remota do Plenário. 
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COVID-19: TRF5 estabelece plantão extraordinário e determina 

suspensão dos prazos processuais 

 
A assessoria do Tribunal Regional Federal da 5º 
Região (TRF5), no qual está inserida a Paraíba, 
enviou comunicado à imprensa decidiu estabelecer, 
por meio do Ato nº 112/2020, assinado na noite desta 
quinta-feira, o Plantão Extraordinário do TRF5 e das 
Seções Judiciárias vinculadas, com funcionamento 
no horário de 9h às 18h, de forma prioritariamente 
remota, e determinar a suspensão dos prazos dos 
processos judiciais e administrativos em tramitação 
no âmbito do Tribunal e das Seções vinculadas, até 
30 de abril de 2020. 
 
A decisão do presidente do TRF5 em exercício, 
desembargador federal Lázaro Guimarães, considera 
o período emergencial de restrições sanitárias 
decorrentes da pandemia do COVID-19 e já está em 
sintonia com o disposto na Resolução nº 313, da 
mesma data, do Conselho Nacional de Justiça (NJ). 
 
Nesse período, fica garantida a apreciação de 
matérias como habeas corpus e mandado de 
segurança; medidas liminares e de antecipação de 
tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos 
juizados especiais; comunicações de prisão em 
flagrante, pedidos de concessão de liberdade 
provisória, imposição e substituição de medidas 

cautelares diversas da prisão, e desinternação; representação da autoridade policial ou do Ministério 
Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária, entre outras. 
 
De acordo com o Ato, o atendimento presencial de partes, advogados, procuradores, membros do 
Ministério Público e demais interessados permanece suspenso, devendo ser realizado remotamente 
pelos meios tecnológicos disponíveis. O Ato ainda dispõe sobre outras medidas temporárias e 
emergenciais para esse período. Confira a íntegra aqui: file:///C:/Users/Micro/Downloads/322253-
Ato-Coronavirus-(terceiro).pdf 
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TRT6 suspende prestação presencial de serviços até 30 de abril 
 

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-
PE) adotou medidas temporárias de prevenção ao 
contágio do novo coronavírus. Após suspender as 
audiências da semana passada, na segunda-feira (16), 
e ouvir entidades representativas da magistratura e 
advocacia, o Regional ampliou as providências 
adotadas no combate à disseminação da doença, 
estendendo a suspensão das atividades presenciais até 
30 de abril. 
 
Os prazos processuais %u2013 que inicialmente 
permaneceram inalterados, em razão de os processos 
da Justiça do Trabalho da 6ª Região tramitarem no 
sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) %u2013 
acabaram sendo suspensos pelo mesmo período, salvo 
em caso de urgência, por força da Resolução Nº 
313/2020 , do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
 
Entre as principais medidas divulgadas pela Corte, em 
vigor até 30 de abril, estão: 
 
Suspensão da prestação presencial de serviços e 
audiências e sessões presenciais no Pleno e Turmas; 
Suspensão dos prazos processuais; Atividades de 
magistrados e servidores mediante trabalho remoto; 

Priorização na emissão dos alvarás, inclusive com a triagem das petições que possam implicar 
liberação de crédito; Suspensão temporária das atividades de estagiários e aprendizes; e Instituição 
do Gabinete Permanente de Emergência - COVID 19 para manutenção do monitoramento e 
discussão da situação no âmbito do Regional. 
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Estados com 95% dos presos determinam proibição total de visitas 

 
Vinte e cinco estados, além do Distrito Federal, já 
determinaram a suspensão total de visitas a presos 
como medida para evitar a proliferação no novo 
coronavírus. Juntas, essas unidades da federação 
têm 95% da população carcerária. 
 
A informação consta de balanço do Ministério da 
Justiça (MJ), que recomenda a medida como 
estratégia de prevenção da Covid-19. 
 
Nos presídios federais, a proibição da entrada de 
visitantes está valendo desde a última segunda-
feira (16), mas as unidades da federação ainda 
vinham discutindo se essa seria a melhor 
providência, ante o risco de revolta por parte dos 
custodiados. 
 
O país tem cerca de 752 mil presos. Por ora, 
apenas o Espírito Santo, com 25,2 mil, ainda 
mantém as entradas de pessoas de fora do 
sistema carcerário, mas com algumas restrições. 
 
No Rio Grande do Sul, a suspensão é parcial até 
esta segunda (22), mas passará a ser total nesta 
terça (23). 
 
Os ministros da Justiça, Sergio Moro, e da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, editaram portarias 

recomendando aos estados, entre outras providências, a suspensão das visitas como forma de 
diminuir o contato social dos presos. 
 
A adesão dos estados a essa diretriz, no entanto, preocupa técnicos do CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça) ouvidos pela reportagem não só por causa do risco de instabilidade e de motins nas prisões. 
 
Um dos problemas é que, diante das carências do sistema carcerário, muitos mantimentos básicos e 
produtos de higiene, agora ainda mais necessários, são levados por parentes e amigos. 
 
No Rio Grande do Norte, apesar do veto aos visitantes, é permitida a entrada desses materiais, 
entregues por eles à porta das unidades prisionais. 
 
De janeiro a junho de 2019, os detentos brasileiros receberam 5,1 milhões de visitantes. 
 
Entre os planos do MJ está a compra de insumos de saúde e de limpeza para enfrentar a pandemia 
nas prisões. 



 
 

 
Além disso, prepara-se a vacinação dos internos contra a gripe, visando protegê-los da doença e 
evitar que os sintomas dela sejam confundidos com os da Covid-19. 
 
A população carcerária é considerada mais vulnerável ao coronavírus por causa das condições da 
maioria das unidades prisionais, superlotadas e sem higiene. 
 
  



 
 

23/03/2020 18h28 

 

 

TRF5 destina recursos de penas pecuniárias para enfrentamento à 

COVID-19 

 
O presidente do Tribunal Regional Federal da 
5ª região - TRF5 em exercício, desembargador 
federal Lázaro Guimarães, e o corregedor-
regional da Justiça Federal na 5ª Região, 
desembargador federal Carlos Rebêlo, 
assinaram, hoje (23), o Ato Conjunto nº 1, que 
trata da destinação de recursos advindos de 
penas de prestação pecuniária, transação 
penal e suspensão condicional do processo 
nas ações criminais para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do Novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2). 
 
O objetivo da Justiça Federal na 5ª Região é 
que os recursos sejam investidos na aquisição 
de equipamentos médicos e de proteção 
individual para os profissionais de saúde, 
necessários ao combate e tratamento da 
COVID-19. 
 
Para efetivar a medida, as varas federais 
(unidades gestoras) de execução penal ou 
medidas alternativas da 5ª Região poderão 
receber requerimentos de entidades públicas 
vinculadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, 
para receberem os recursos mencionados. O 
Ministério Público Federal (MPF) também 
poderá indicar alguma das entidades 
vinculadas ao SUS para recebimento dos 
recursos. 

 
De acordo com o Ato, os requerimentos, a serem enviados para o endereço eletrônico institucional 
da direção de secretaria das varas de execução penal, deverão, necessariamente, conter: 
 
I - prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
 
II - cédula de identidade e CPF do representante; 
 
III - a descrição dos bens a serem adquiridos, instruído com três orçamentos; 
 
IV - o cronograma de desembolso; 
 
V - declaração de que o material corresponde às finalidades previstas no art. 1º deste Ato. 



 
 

 
O Ato diz ainda que, após o recebimento dos recursos, a entidade beneficiária deverá prestar 
contas, no prazo de 30 dias, prorrogáveis mediante justificativa. 
 
Bases legais - A medida do TRF5 considera a declaração de pandemia, da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), provocada pelo Novo Coronavírus, assim como a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020. Considera, ainda, a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, veiculada pela 
Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da 
Mensagem Presidencial nº 93/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil. Além 
disso, cumpre o disposto no artigo 9º da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
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CNJ divulga parecer para orientar juízes sobre hidroxicloroquina 

 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou um 
estudo técnico elaborado pelo Hospital Sírio 
Libanês a respeito do uso da hidroxicloroquina e da 
cloroquina para orientar juízes em eventuais 
tomadas de decisões em pedidos pelo 
fornecimento dos medicamentos. O documento, 
com 26 páginas, concluiu que a eficácia e a 
segurança dessas substâncias em pacientes com o 
novo coronavírus (Covid-19) é incerta e seu uso de 
rotina para esta situação não pode ser 
recomendado até que os resultados dos estudos 
em andamento possam avaliar seus efeitos de 
modo apropriado. O Ministério da Saúde disse que 
validou o medicamento e autorizou o seu uso, mas 
apenas para pacientes em estado grave. O parecer 
ainda destaca que "a falta deste medicamento para 
pacientes portadores de doenças para as quais a 
hidroxicloroquina está formalmente indicada - 
incluindo doenças crônicas autoimunes como lúpus 
eritematoso sistêmico e artrite reumatoide - já é 
uma realidade". 
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Coronavírus: Cartórios suspendem atendimentos presenciais, mas 

mantêm serviços online 

 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu 
o atendimento presencial em cartórios de todo o 
país para evitar o contágio pelo novo coronavírus. 
 
Os últimos dados da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), divulgados na noite de domingo 
(22), mostraram que no Paraná há 1.354 casos 
suspeitos do novo coronavírus; 54 pessoas 
testaram positivo; e 159 suspeitas foram 
descartadas. 
 
O Ministério da Saúde declarou que todo o 
território nacional está sob o status de transmissão 
comunitária - que são aqueles casos em que não é 
possível identificar a trajetória de infecção do vírus. 
 
Os atendimentos nos cartórios poderão ser feitos 
pela internet ou por telefone. O único serviço que 
poderá ser realizado de forma presencial é o 
pedido urgente de certidões de nascimento e 
óbito.Nestes casos, os atendentes devem seguir 
os protocolos de higiene recomendados. 
 
Os prazos para documentos emitidos pelos 
tabelionatos de protesto considera não útil o dia 
em que não houver expediente bancário para o 
público ou que não obedecer ao horário normal. 
 
Confira como buscar atendimento online: 
 

Cartórios de Protesto: pedidos de certidões, cancelamento, anuências e pesquisa de protesto. 
Acesse o site 
Cartórios de Registro Civil: pedidos de segundas vias certidões de nascimento, casamento e óbito. 
Acesse o site 
Cartórios de Registro de Imóveis: pedidos de certidões, consulta de matrículas, pesquisas de bens. 
Acesse o site 
Cartórios de Notas: consulta de testamentos, separações, divórcios, inventários e partilhas. Acesse 
o site. 
Cartórios de Títulos e Documentos: consulta de registros e serviços de pessoas jurídicas. Acesse o 
site 
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Tribunal de Justiça de Goiás vai destinar R$ 10 milhões ao estado 

para ajudar no combate ao coronavírus 

 
Uma ação do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ-GO) deve destinar R$ 10 milhões para o 
fundo estadual de crise em prevenção ao 
coronavírus. De acordo com o órgão, a quantia é 
resultado do pagamento de penas dadas a quem 
cometeu crimes de menor potencial ofensivo, sem 
violência ou grave ameaça. 
 
O repasse foi informado ao governador Ronaldo 
Caiado (DEM) durante uma reunião na sexta-feira 
(20). A decisão de contribuir com as forças 
estaduais no combate à pandemia do coronavírus 
é amparada pelo artigo 13, da resolução 313, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que foi 
aprovada no dia 19 de março de 2020. 
 
"Num momento tão grave como este, o Poder 
Judiciário traz sua contribuição para auxiliar o 
governo nesta luta para resgatar a tranquilidade do 
povo goiano, com o controle desta pandemia', 
ressalta o presidente do TJ-GO, Walter Carlos 
Lemes. 
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Wellington Dias anuncia investimentos contra o coronavírus 

 
O governador Wellington Dias se reuniu nesta segunda-feira 
(23), por meio de videoconferência, com o presidente do 
Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Sebastião Martins; 
presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
Abelardo Vilanova; presidente da Assembleia Legislativa do 
Piauí (Alepi), Themístocles Filho; procuradora-geral de 
Justiça do Ministério Público do Piauí (MP-PI), Carmelina 
Moura; defensor público geral, Erisvaldo Marques; 
superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
Stenio Pires; presidente Associação Piauiense de Município 
(APPM), Jonas Moura; secretários de Estado de Governo, 
Osmar Júnior, da Saúde, Florentino Neto; e coordenador de 
Comunicação, Allisson Bacelar. 
 
O objetivo da reunião foi discutir as medidas preventivas de 
combate ao novo coronavírus adotadas no Piauí. O chefe 
do executivo estadual apresentou a situação atual do 
estado, que, até este domingo (22), possui seis casos 
confirmados, 117 suspeitos, 92 descartados e 215 
notificados. 
 
'O objetivo é manter os serviços essenciais funcionando, 
evitando ao máximo a contaminação. Nossa aposta é que, 
se não entrar ninguém com o vírus aqui no Piauí, 
conseguiremos controlar. O lado bom é que temos ainda 
poucos casos no estado, devemos ter mais nos próximos 
dias, mas mantemos um mapa de controle no estado', 
colocou Wellington Dias. 
 
O governador também destacou que serão aplicadas 
vacinas de prevenção de outros vírus e doenças para os 
profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos ou 
em áreas de risco de contaminação. 'As Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) são a porta principal de procura com 
assistência, por isso iremos realizar a campanha de 
vacinação. Isso vai ajudar muito a reduzir a procura pelos 
hospitais', disse. 
 
Uma das importantes ações do Governo do Estado é a 
ampliação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
nos hospitais por todo o Piauí. 'Temos uma rede de Atenção 
Intermediária, são leitos hospitalares espalhados em todo o 
estado para esse fim. Temos ainda UTIs e salas de 



 
 

estabilização, são, aproximadamente, 450 UTIs e estamos ampliando esse número, além de contar 
com o apoio da rede hoteleira, que está à disposição, caso tenha uma necessidade', frisou 
Wellington Dias. 
 
O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Sebastião Martins, afirmou que o Poder 
Judiciário também está fazendo a sua parte no combate ao coronavírus. 'O TJ está trabalhando em 
regime de plantão extraordinário, em consonância com as determinações do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), por meio do trabalho remoto, graças ao nosso Processo Judicial eletrônico (PJe), uma 
grande conquista para nós. Estamos acompanhando todas as medidas tomadas pelo Governo do 
Estado e quero parabenizar, sobretudo, o secretário Florentino Neto pelas medidas tomadas com 
rapidez e celeridade', elogiou. 
 
Para a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Piauí (MP-PI), Carmelina Moura, as 
medidas são duras, mas necessárias. 'As medidas que estão sendo adotadas são importantíssimas, 
são duras, mas necessárias e estão acontecendo na hora certa, com muita precaução. O Ministério 
Público do Estado do Piauí, desde a semana passada, está em trabalho remoto justamente porque 
entendemos da nossa responsabilidade como gestores de adotar medidas para evitar a circulação 
de pessoas nesse momento inicial, isso é fundamental para a proteção da nossa vida. Estamos 
trabalhando, diuturnamente, na capital e interior. Esse canal aberto de troca de informações com o 
Governo do Estado é importante para que as atuações e ações fiquem uniformes para todo o 
estado', destacou Carmelina Moura. 
 
Instalação dos leitos no HGV 
 
O governo do Piauí instalou novos leitos de UTI no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina nesta 
segunda-feira (23/03). 
 
Nas redes sociais do governador Wellington Dias divulgou a instalação dos novos equipamentos e 
afirmou que o HGV será um dos principais hospitais utilizados no enfrentamento à Covid-19. 
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OAB-DF apresenta habeas corpus coletivo para presos do semiaberto 

 
A Ordem dos Advogados do Brasil do DF 
(OAB-DF) apresentou um habeas corpus 
coletivo, em caráter liminar, para a liberação de 
presos do regime semiaberto diante do 
aumento dos casos do novo coronavírus na 
capital do país. 
 
Passarão a cumprir prisão domiciliar, caso o 
pedido seja acatado pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), 
apenados do chamado grupo de risco, que 
inclui idosos, gestantes, lactantes, mães ou 
responsáveis por crianças de até 12 anos, 
pessoas com deficiência e indígenas. 
 
A ação também solicita que seja antecipada a 
progressão de pena dos internos que 
alcançarão, em até 120 dias, os requisitos para 
o benefício. 
 
A medida questiona decisão da juíza Leila 
Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito 
Federal (VEP/DF), que, no último sábado 
(21/03), suspendeu todas as saídas 
temporárias de presos devido ao risco de 
contaminação pelo novo coronavírus. A medida 
incluiu as saídas para trabalho externo e 
cuidados terapêuticos. 
 
'Pedimos, na Justiça, que seja atendida a 
recomendação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) de antecipação da progressão 
dos apenados do regime semiaberto para o 
aberto. A decisão da Vara de Execuções 
Penais do DF vai no sentido contrário', afirmou 
o presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva 
Júnior. 
 
'Confinar ainda mais os presos só vai agravar o 
quadro da expansão da doença, cujas 
perspectivas de controle já são difíceis diante 
da carência de estruturas sanitárias 
adequadas', completou o presidente da 
entidade. 



 
 

 
A ação foi apresentada em conjunto pela OAB-DF, Defensoria Pública do Distrito Federal, Instituto 
de Garantias Penais (IGP), Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracim) e 
Associação Nacional dos Advogados Criminalistas (Anacrim). 
 
Preocupação 
 
No último sábado (21/03) , a OAB-DF manifestou preocupação com a situação do sistema carcerário 
do DF e pediu, por meio de ofício, que o governo e a Justiça do DF permitam que detentos com 
benefícios externos possam ser levados ao regime domiciliar. 
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Não haverá soltura em massa de presos 

 
Um dos maiores pesadelos da população é que 
o coronavírus sirva de desculpa para abrir 
portas do sistema carcerário, jogando nas ruas 
milhares de presos. Compreensível. Alguns 
juízes parecem mais preocupados com as 
condições sanitárias das prisões do que com os 
malefícios que os criminosos cometeram, antes 
de se tornarem presidiários. O correto é 
equilibrar essa equação. 
 
Pedimos a opinião oficial do Judiciário gaúcho. 
Ela veio. A Corregedora-Geral da Justiça, 
desembargadora Vanderlei Kubiak, assegura: 
 
- Não haverá soltura indiscriminada de presos. 
 
Vanderlei ressalta que os juízes estão 
analisando caso a caso, nos termos da 
recomendação 62 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Ela estabelece alguns critérios 
para prisões domiciliares, solturas, etc. É o 
caso, por exemplo, de detentos que estão 
doentes ou idosos. Jamais dos perigosos. 
 
A Defensoria Pública está pedindo soltura 
ampla de presos. Na última quinta-feira (19), 
por exemplo, foi solicitada ao Judiciário a 
liberação de todos os presos da 3ª Vara do Júri 

(acusados de homicídio) que estão com prisão preventiva decretada. São 120. 
 
A desembargadora Vanderlei diz que libertação generalizada não ocorrerá. Os juízes estão 
analisando criteriosamente cada caso concreto para decidir. 
 
O secretário estadual de Administração Penitenciária, Cesar Faccioli, apresenta nesta segunda-feira 
(23) ao governador Eduardo Leite um Plano de Contingência relativo ao coronavírus nos presídios. 
Devem ser criados espaços de triagens de presos nas prisões do Interior - inclusive para verificação 
de possíveis contaminados - e a ideia é também ter enfermarias de campanha, para tratar os 
doentes. 
 
- Estamos certos que os mais perigosos continuarão presos - pondera Faccioli. 
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CNJ tem competência para suspender prazos processuais? 

 
Maria Angélica Feijó 
 
Durante a última semana, o Poder Judiciário 
protagonizou a mesma novela encenada pelo 
Poder Executivo diante da pandemia causada pela 
Covid-19 no Brasil: em cada estado da federação 
havia uma regra diferente sobre o funcionamento 
de instituições e estabelecimento para enfrentar a 
crise. 
 
No âmbito do Poder Judiciário, cada tribunal editou 
uma resolução dentro da sua competência 
dispondo do período de suspensão de prazos e do 
funcionamento do expediente forense, em razão da 
necessidade de isolamento para contenção da 
pandemia no país. Entre segunda e terça-feira (16 
e 17/3), advogados e procuradores tinham que 
consultar cada um dos tribunais em que atuavam 
para verificar se naquele havia (i) suspensão de 
prazos, e por qual período; e como estava (ii) o 
funcionamento do expediente, se suspenso ou com 
horário reduzido. Na quarta-feira (18/3), alguns 
tribunais haviam suspendido os prazos, assim 
como o expediente forense; já em outros, os 
prazos e o expediente funcionavam normalmente - 
a exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região continuava a pleno vapor, inclusive com 
sessões presenciais. 
 
Conforme os dias passavam, a OAB seguia agindo 
para que todos os tribunais suspendessem os 
prazos processuais, assim como o expediente 
forense. A existência de diversas resoluções e 
provimentos, às vezes mais de um editado pelo 
mesmo tribunal, contribuía para um ambiente de 
confusão e de instabilidade para atuação de 
advogados e procuradores. 
 
Na quinta-feira (19/9), advogados, procuradores e 
o próprio Judiciário puderam respirar aliviados 
quando o Conselho Nacional de Justiça editou a 
Resolução 313, determinando a suspensão dos 
prazos processuais, além de estabelecer o regime 
de plantão extraordinário de todo o Poder Judiciário 



 
 

(a exceção do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral). Acreditávamos que estávamos 
seguros com a medida tomada pelo CNJ - que era a mais sensata e necessária naquele momento. 
 
Contudo, durante a sexta-feira (20/3), se instaurou clima de insegurança entre advogados e 
procuradores, que começaram a se questionar se poderiam confiar na Resolução 313 do CNJ. O 
motivo de tal desconfiança surgiu a partir da interpretação do enunciado normativo do artigo 103-B, 
parágrafo 4º, da Constituição Federal: '§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, 
cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura(...)'. 
O sentido construído a partir deste texto é o de que a Constituição Federal outorgou competência 
para o CNJ regular administrativamente os tribunais, e não criar normas processuais 
complementares e suplementares, tal como é autorizado aos tribunais por meio dos seus regimentos 
internos. Aliás, hoje não há mais dúvidas de que os tribunais colaboram para a criação de normas 
processuais de caráter complementar e suplementar, ao lado da legislação federal (é o que os 
processualistas ensinam, a exemplo de Fredie Didier Jr., Antônio do Passo Cabral e Paulo Mendes, 
com fundamento no artigo 96, I, 'a', da Constituição Federal). 
 
A questão que se coloca aqui é a seguinte: o CNJ extrapolou a competência desenhada no artigo 
103-B, parágrafo 4º, da Constituição Federal, ao determinar a suspensão dos prazos processuais 
por meio da Resolução 313? Certamente a primeira resposta que nos vem à cabeça é positiva. Se a 
Constituição Federal traz o vocábulo 'controle da atuação administrativa', o CNJ só poderia atuar em 
questões organizacionais do Judiciário, tais como aquelas previstas nos incisos do próprio parágrafo 
4º do artigo 103-B. Já, se seguirmos a interpretação do referido dispositivo em uma perspectiva não 
formalista, a expressão 'atuação administrativa' pode nos levar a uma segunda resposta, que é 
oposta a primeira: não, o CNJ não extrapolou a sua competência. 
 
O ponto de partida para chegarmos nesta conclusão é a seguinte: uma norma que regula a atuação 
administrativa dos tribunais pode gerar efeitos na esfera processual, e, portanto, se comportar como 
uma verdadeira 'norma processual'. Isso sempre irá acontecer com normas que regulam o 
funcionamento do expediente forense. Isso porque, nos dias em que não houver expediente, por 
força das regras dos artigos 214 e 216 do CPC, não haverá contagem de prazo processual. O que a 
Resolução 313 do CNJ fez foi criar o regime de plantão extraordinário, em que os servidores 
deverão cumprir suas atividades, prioritariamente, de maneira remota, suspendendo o atendimento 
presencial de partes e advogados. Logo, se não há expediente forense regular, há a incidência do 
artigo 216 do CPC. 
 
Assim, todas as vezes que o CNJ editou resoluções sobre o funcionamento dos tribunais em período 
natalino (a exemplo da Resolução 244/2016 e as que lhe precederam), o CNJ editou normas de 
caráter administrativo que - reflexamente - também possuem caráter processual. Dito em outras 
palavras, quando o CNJ editou a Resolução 313, ele o fez para uniformizar a atuação administrativa 
dos tribunais, instaurando o regime de plantão extraordinário em todo o país neste período de 
calamidade pública. Para não gerar mais dúvidas aos advogados e procuradores, a resolução 
também esclareceu que os prazos processuais estavam suspensos - o que nada mais é do que uma 
simples decorrência do regime de plantão extraordinário previsto naquela resolução. 
 
É por esta razão que o CNJ - ainda que não possua competência para editar normas processuais, 
como a suspensão de prazos - possui competência para uniformizar a atuação administrativa dos 
tribunais. Se os prazos não podem ser contados quando não há expediente forense, então o artigo 
5º da Resolução 313 não é inconstitucional, pois ele só esclarece que, durante o regime de plantão 
extraordinário ali estabelecido (que não pode ser considerado como expediente forense), não podem 



 
 

ser contatos os prazos processuais, isso tudo em respeito ao que está regulamentado no Direito 
Processual Civil. 
 
A contrario sensu, se o CNJ criasse resolução tendo como único dispositivo a suspensão de prazos 
processuais, sem que isso decorra de uma regulamentação de algum aspecto da atuação 
administrativa dos tribunais, daí sim - nesta hipótese - estaríamos diante de um ato expedido pelo 
conselho que extrapolaria a sua competência. 
 
Maria Angélica Feijó é sócia do Silveiro Advogados. 
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Por coronavírus, TJ-SP regulamenta trabalho remoto até 30 de abril 
 

O Tribunal de Justiça de São Paulo editou nesta 
segunda-feira (23/3) dois novos provimentos que 
tratam do trabalho remoto em todo o Judiciário 
paulista, no período de 25 de março a 30 de abril, nos 
termos da Resolução 313/20 do Conselho Nacional de 
Justiça. O Provimento 2.549/20 estabelece o sistema 
em 1º Grau e o Provimento 2.550/20 trata da atividade 
no 2º Grau. 
 
Nos dois casos, o trabalho ocorrerá em dias úteis, das 
9 às 19 horas, suspendendo o trabalho presencial de 
magistrados, servidores, estagiários e colaboradores 
nas unidades judiciárias. Fica proibido o acesso aos 
prédios do TJ-SP no Estado, excetuadas atividades 
essenciais expressamente autorizadas. O atendimento 
de partes, advogados, integrantes do Ministério Público 
e da Defensoria e de interessados será por e-mail 
institucional. 
 
No período de trabalho do sistema remoto, serão 
apreciadas, exclusivamente, as matérias previstas no 
artigo 4º da Resolução 313/20 do CNJ. Os prazos 
processuais, audiências e sessões de julgamento 
(exceto as virtuais) continuam suspensos. No entanto, 
as unidades judiciais manterão, remotamente, a 
execução de expedientes, como a elaboração de 
decisões, votos, sentenças e minutas. 
 
Os plantões ordinários (aos finais de semana e 
feriados) também serão de forma remota, com 
peticionamento eletrônico, das 9 às 13 horas. Com 
informações da assessoria de imprensa do TJ-SP. 
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CNJ divulga parecer para orientar juízes sobre hidroxicloroquina 

 
Com o grave momento da disseminação do Covid-
19 no Brasil e diante da possibilidade de o Poder 
Judiciário ser acionado para a liberação do uso da 
hidroxicloroquina e da cloroquina, o Conselho 
Nacional de Justiça divulgou estudo técnico 
elaborado pelo Hospital Sírio Libanês a respeito da 
substância. 
 
De acordo com o documento, a eficácia e a 
segurança dos medicamentos em pacientes com 
Covid-19 é incerta e seu uso de rotina para esta 
situação não pode ser recomendado até que os 
resultados dos estudos em andamento possam 
avaliar seus efeitos de modo apropriado. 
 
O Parecer Técnico nº 123 já está disponível no e-
NATJus Nacional, plataforma que, por meio de 
consultoria à distância, dá suporte técnico para a 
avaliação, sob o ponto de vista médico, das 
demandas judiciais relacionadas com a atenção à 
saúde. O parecer em questão pode orientar 
magistrados em eventuais tomadas de decisões 
em pedidos pelo fornecimento do medicamento em 
situações em que a necessidade/gravidade não 
esteja bem configurada. 
 
O Ministério da Saúde disse que validou o 
medicamento e autorizou o seu uso, mas apenas 
para pacientes em estado grave, uma vez que 
ainda não há evidências consolidadas que 
sustentem a aplicação da substância de forma 
indiscriminada, mas somente nos casos em que 
não haja outra alternativa. 
 
O parecer elaborado pelo Hospital Sírio Libanês 
destaca ainda que "a falta deste medicamento para 
pacientes portadores de doenças para as quais a 
hidroxicloroquina está formalmente indicada - 
incluindo doenças crônicas autoimunes como 
lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide - 

já é uma realidade". Com informações da assessoria de imprensa do Conselho Nacional de Justiça. 
 
Clique aqui para ler o parecer técnico. 
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Atendimento em gabinetes do CNJ é feito de forma remota 

 
Como medida de prevenção ao contágio do 
coronavírus (Covid-19), os conselheiros do 
Conselho Nacional de Justiça estão fazendo 
trabalho remoto. 
 
Para obter atendimento em algum gabinete, o 
interessado poderá ligar no telefone fixo, em 
horário de atendimento determinado, a depender 
do gabinete, ou encaminhar e-mail com a 
demanda. É possível inclusive agendar uma 
teleconferência com os conselheiros, em casos de 
comprovada urgência. Para isso, basta solicitar por 
escrito, via e-mail, que será agendado o dia, 
horário e qual a plataforma usada para o encontro 
online, por meio de aplicativos e ferramentas 
disponíveis. 
 
Concomitantemente, foram suspensas todas as 
atividades presenciais das comissões permanentes 
e demais colegiados do CNJ. As demandas da 
Comissão de Solução Adequada de Conflitos, 
coordenada pelo conselheiro Henrique Ávila serão 
recebidas pelo endereço eletrônico 
conciliar@cnj.jus.br. 
 
A Corregedoria Nacional de Justiça mantém uma 
estrutura física mínima para os casos e atos de 
urgência que demandem a ação imediata do órgão 
e que se constate a inviabilidade de atendimento 
por meio virtual. Com informações da assessoria 
de imprensa do CNJ. 

 
Confira a lista de contato de cada gabinete: 
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Fórum suspende atendimento presencial 
 

O Fórum de Campo Grande informou nesta 
segunda-feira 23, a suspensão dos atendimentos 
presenciais para o público, com exceção dos casos 
de urgência, que estão sendo atendidos à distância. 
A medida foi adotada por conta das novas normas 
do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de 
Justiça de MS. 
 
Com o surgimento de casos específicos no Estado e 
a decretação de estado emergencial pelo Município 
de Campo Grande,o Fórum irá alterar as atividades 
a fim de manter os serviços do Poder Judiciário em 
plena efetividade e reduzir as possibilidades de 
contágio. 
 
Os cartórios tornam restritos os atendimento ao 
público somente por e-mail, SAJ ou whatsapp. 
Setores como Distribuição, Posto de Atendimento ao 
Cidadão e Protocolo estão fechados e os 
atendimentos estão ocorrendo somente nos casos 
urgentes, em regime de plantão. 
 
Serviços 
 
Os telefones dos servidores em plantão judicial 
podem ser acessados pelo site . Questões de ordem 
administrativa podem ser solucionadas pelo celular 
(67) 99982-7852, com Paulo, diretor do 
departamento de Administração do Fórum. 
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CNJ orienta juízes sobre fornecimento de cloroquina e 

hidroxicloroquina 

 
O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou hoje 
para juízes estudo técnico Hospital Sírio-Libanês 
que recomenda recusar pedidos de pessoas para 
obter, por via judicial, cloroquina e hidroxicloroquina 
para tratamento do novo coronavírus. 
 
Desde a semana passada, as farmácias só liberam 
os medicamentos para quem tem receita médica 
para tratamento de malária, lúpus e artrite 
reumatóide. 
 
No estudo, o Sírio Libanês reafirma que ainda não 
há comprovação definitiva de que os remédios 
sejam eficazes contra a Covid-19. 
 
'A eficácia e a segurança da hidroxicloroquina e da 
cloroquina em pacientes com Covid-19 é incerta e 
seu uso de rotina para esta situação não pode 
recomendado até que os resultados dos estudos em 
andamento possam avaliar seus efeitos de modo 
apropriado', diz o estudo. 
 
Hoje, apenas pacientes graves recebem doses 
administradas pelos hospitais em nível 
experimental. A automedicação, segundo a Anvisa, 
pode causar efeitos colaterais. 
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Ancelmo Gois - Corregedor Nacional de Justiça tira licença de 15 dias 

e aguarda exame para saber se está com coronavírus 

 
Em mensagem enviada a colegas e servidores no 
Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal 
Justiça, o ministro Humberto Martins, corregedor 
nacional de Justiça, informou a todos que irá tirar uma 
licença de 15 dias. Hoje pela manhã, Martins fez o teste 
para saber se está com coronavírus - ele ainda aguarda 
o resultado. É que uma tomografia feita pela equipe 
médica do STJ constatou uma leve pneumonia do lado 
esquerdo do pulmão do ministro. Por prevenção, ele 
ficará em isolamento num hospital de Brasília. 

 
No recado passado, Martins disse estar "muito bem, fazendo todos os exames sem qualquer reação 
como febre, falta de respiração ou mesmo cansaço". Melhoras. 
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Corregedor nacional de Justiça dá início à inspeção inteiramente 

virtual no TRF2 

 
O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto 
Martins, deu início, na manhã desta segunda-feira (23), 
aos trabalhos de inspeção ordinária no Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2) que prosseguem até quinta-
feira (26). A abertura aconteceu por meio de vídeo 
chamada com o presidente do TRF2, desembargador Reis 
Friede, inaugurando uma nova forma de realização de 
inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça. 
 
'Estamos observando as diretrizes da Resolução 
313/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça na 
última quinta-feira, dia 19 de março, em decorrência da 
pandemia do coronavirus. Por isso, faremos essa 
inspeção ordinária utilizando o trabalho remoto, fazendo 
valer os meios tecnológicos disponíveis que, dentre outras 
facilidades, prometem aproximar as pessoas', disse o 
ministro. 
 
Mais uma vez, Humberto Martins ressaltou que a inspeção 
é um procedimento de rotina, que não tem natureza 
imediatamente correcional, já que o objetivo primordial 
não é a apuração de faltas funcionais ou mesmo falhas 
graves na prestação do serviço jurisdicional. 
 
Funcionamento jurisdicional 
 
A corregedoria nacional irá verificar, utilizando os recursos 
tecnológicos, os trabalhos desenvolvidos nos seguintes 
setores do tribunal: presidência; vice-presidência; 
corregedoria regional; em três gabinetes de 
desembargadores federais; Secretaria da 8ª Turma; e 
Secretarias Administrativas do TRF. 
 
'Ressalto que os gabinetes de desembargadores foram 
escolhidos de forma aleatória, visando ter uma amostra 
fiel dos serviços prestados pelo tribunal', enfatizou o 
corregedor nacional. 
 
Como já divulgado, não haverá atendimento ao público 
em razão da necessidade de evitar aglomerações de 
pessoas, nos termos da orientação da Portaria nº 
188/GM/MS. 
 



 
 

Coletar dados 
 
O trabalho da equipe de inspeção da corregedoria nacional é coletar os dados para o ministro 
corregedor, cujo resultado será consolidado em um relatório de inspeção. Este relatório será 
submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 
 
Durante a abertura, o ministro Humberto Martins apresentou os membros da equipe de inspeção: o 
juiz federal Miguel Ângelo Alvarenga Lopes (TRF1), coordenador da equipe; juiz de Direito Sérgio 
Ricardo de Souza (TJES); e o juiz de Direito Alexandre Chini Neto (TJRJ), além de seis servidores 
da corregedoria nacional. 
 
'Desejo a todos, equipe da Corregedoria Nacional de Justiça e equipe do tribunal um profícuo 
trabalho e que seu resultado possa trazer melhorias concretas na prestação jurisdicional para a 
população da 2ª Região da Justiça Federal. Magistratura forte, cidadania respeitada', finalizou o 
corregedor nacional. 
 
O presidente do TRF2 colocou-se à disposiçao da corregedoria nacional e elogiou a forma 
encontrada pelo ministro Humberto Martins de realizar a inspeção. 
 
'O corregedor nacional de Justiça está de parabéns ao encontrar essa forma de realizar a inspeção- 
por meio virtual -, resguardando a saúde de todos nós e não deixando de cumprir o calendário 
preestabelecido no início de sua gestão', ressaltou Reis Friede. 
 
Durante o prazo de vigência da Resolução CNJ nº 313/2020 (30/04/2020) todas as inspeções e 
correições da Corregedoria Nacional de Justiça serão realizadas na forma eletrônica e com trabalho 
remoto. (Com informações da Corregedoria Nacional de Justiça) 
 
 


