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Presidente Bolsonaro editou na noite de segunda-feira, 23, MP que suspende o atendimento de 
pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) a todos os órgãos e entidades da administração pública 
cujos servidores estão sujeitos a regime de quarentena ou home office. A medida, por outro lado, 
prioriza as solicitações que tratem de medidas de enfrentamento de emergência de saúde. 
 
A medida também suspende prazos processuais em desfavor de acusados e entes privados 
processados em processos administrativos e a aplicação de sanções. A medida também impede a 
solicitação de pedidos de LAI pessoalmente, tornando o acesso exclusivamente pela internet. 

 

Bolsonaro edita MP que suspende atendimento de acesso à 

informação 
 

O presidente Jair Bolsonaro editou na noite da 
segunda-feira, 23, uma Medida Provisória que prevê a 
suspensão do atendimento de pedidos via Lei de 
Acesso à Informação (LAI) a todos os órgãos e 
entidades da administração pública cujos servidores 
estão sujeitos a regime de quarentena ou home office. 
A medida, por outro lado, prioriza as solicitações que 
tratem de medidas de enfrentamento de emergência 
de saúde pública. 
 
Pela LAI, todo órgão público deve responder em até 
20 dias todo e qualquer pedido feito por um cidadão 
envolvendo dados, documentos ou informações 
públicas. O prazo pode ser estendido por mais dez 
dias corridos. 
 
Com a MP, o prazo de atendimento fica suspenso 
caso o órgão tenha colocado servidores para trabalhar 
de casa, exija a presença física do servidor 
responsável pela resposta ou dependa de agente 
público "prioritariamente envolvido com as medidas de 
enfrentamento da situação de emergência". 
 
A suspensão valeria até o fim do estado de 
calamidade pública, decretado na última sexta-feira, 
20, com prazo para vigorar até o fim do ano. Depois 
disso, o órgão deverá responder normalmente em até 
dez dias. 
 
O governo também coloca em lei que todos os 
pedidos negados sob essa justificativa não terão 
recursos reconhecidos. Anteriormente, todo pedido 
negado ou com justificativa insuficiente ou ou incorreta 



 
 

tinha direito a recorrer em até duas instâncias dentro do órgão enviado. Se mesmo assim o recurso 
não foi deferido, o cidadão poderia enviar o caso para análise da Controladoria-Geral da União 
(CGU) e, por fim, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI). 
 
O presidente do CGU, Wagner Rosário, defendeu a medida e explicou que ela é temporária, devido 
à necessidade de funcionários trabalharem em casa e evitarem contato social como pedem as 
autoridades no combate à pandemia do coronavírus. Rosário explicou a decisão e disse que o 
"governo continua comprometido com a transparência dos dados".  
 
A medida também suspende prazos processuais em desfavor de acusados e entes privados 
processados em processos administrativos e a aplicação de sanções. A medida também impede a 
solicitação de pedidos de LAI pessoalmente, tornando o acesso exclusivamente pela internet. 
 
Recursos 
 
A Lei de Acesso à Informação prevê recursos a todos os pedidos rejeitados ou com respostas 
insuficientes. Os apelos podem ser avaliados em duas instâncias dentro do órgão que respondeu o 
pedido, por secretarias superiores. Em caso de nova negativa, pode ser levado para a CGU e a 
Comissão Mista de Reavaliação de Informações. 
 
Direitos autorais 
 
Recentemente, em análise a um recurso do jornal O Estado de S, Paulo, o governo Jair Bolsonaro 
chegou a utilizar a Lei de Direitos Autorais para colocar sob sigilo todos os relatórios de 
monitoramento das redes sociais do Planalto. O caso aguarda novo apelo na CMRI. 
 
Segundo especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo, a medida não encontra respaldo 
legal e viola as prerrogativas previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI). 
 
Em abril, o jornal O Estado de S. Paulo obteve acesso a um dos relatórios sob sigilo, que apontam 
as repercussões de atos do Planalto e falas de aliados e adversários. À época, o documento 
mostrava que o Planalto dividia usuários das redes entre aqueles de "viés de esquerda" e 
"apoiadores", destacando ataques e respostas a atos do governo com potencial de viralização. 
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O Hospital das Forças Armadas, em Brasília, atendendo determinação da Justiça Federal, entregou a 
lista com 15 nomes das pessoas cujos exames deram positivo para Covid-19. Dois nomes não foram 
entregues, o hospital alegou que a informação é sigilosa. No total, 23 pessoas que estavam na 
comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos apresentaram resultado positivo para o novo 
coronavírus. O presidente Bolsonaro realizou dois testes mas não apresentou o resultado dos exames 
até o momento. 

 

Hospital que atendeu Bolsonaro omite dois nomes em lista 

de contaminados por coronavírus 
 
O Hospital das Forças Armadas (HFA) apresentou ao Governo do 
Distrito Federal uma lista de infectados com o novo coronavírus, 
mas omitiu os nomes de duas pessoas que testaram positivo. 
 
O presidente Jair Bolsonaro, que afirma não estar contaminado 
mas se recusa a apresentar os resultados de seus exames, e 
integrantes do alto escalão do governo fizeram testes para 
detectar a presença do vírus. As amostras foram colhidas por 
equipes da unidade de saúde, vinculada ao Ministério da Defesa. 
 
Por ora, o HFA comunicou às autoridades sanitárias do Distrito 
Federal 17 casos de pessoas infectadas com o vírus causador da 
Covid-19, os quais estão sendo monitorados. 
 
Segundo o Governo do DF, 15 desses pacientes foram 
identificados, e Bolsonaro não está entre eles. Porém, segundo o 
governo local, as identidades de outros dois são mantidas em 
sigilo. 
 
Os dados sobre os doentes foram entregues depois de a Justiça 
Federal determinar a apresentação da lista para que, com isso, o 
Distrito Federal pudesse acompanhar a evolução da pandemia no 
seu âmbito e traçar políticas públicas. 
 
Questionado pela Folha, o Governo do Distrito Federal confirmou 
que há “alguns” integrantes do governo entre os 15 identificados, 
mas informou que, seguindo o protocolo da Secretaria de Saúde, 
a lista não será divulgada. 
 
Na última sexta-feira, a juíza Raquel Soares Chiarelli, da 4ª Vara 
da Justiça Federal em Brasília, havia determinado que o hospital 
apresentasse a lista de pacientes com coronavírus. A decisão, de 
caráter liminar (provisória), se deu em ação ajuizada pelo 
Governo do DF. 
 



 
 

Bolsonaro até agora não divulgou cópia dos dois exames clínicos que realizou e que, segundo ele, 
deram negativo para o novo coronavírus. 
 
Ele fez dois testes, um no dia 12 e outro no dia 17. Nas redes sociais, Bolsonaro informou que 
ambos deram negativo, mas não mostrou documento formal das análises. 
 
Quando realizou seu exame, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um 
memorando oficial assinado por seu médico atestando que a análise não havia detectado o Covid-
19. 
 
A Folha solicitou à Secom (Secretaria Especial de Comunicação) da Presidência da República cópia 
do exame em duas oportunidades, mas não obteve resposta. 
 
Até o momento, pelo menos 23 pessoas ligadas à comitiva presidencial que viajou aos Estados 
Unidos no início deste mês receberam o diagnóstico da doença. Entre elas estão dois ministros: o 
general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e 
Energia). 
 
Um dia antes de seu teste ter dado positivo, Heleno se reuniu três vezes com o presidente, sem 
máscara de proteção. Heleno, um dos ministros mais próximos de Bolsonaro, tem 72 anos. Já 
Albuquerque tem 61. Por causa da idade, eles fazem parte do grupo de risco para a doença. 
 
No último dia 15, o presidente ignorou orientações dadas por ele mesmo dias antes e pelo Ministério 
da Saúde ao estimular e participar dos protestos pró-governo sem demonstrar preocupação com a 
crise do coronavírus. 
 
Ele também contrariou orientação da equipe médica da Presidência, que o aconselhara a evitar 
locais com aglomeração. 
 
Sem máscara, participou das manifestações, tocando simpatizantes e manuseando o celular de 
alguns apoiadores para fazer selfies. "Isso não tem preço", disse, durante transmissão ao vivo em 
suas redes sociais. 
 
Bolsonaro permaneceu por cerca de uma hora interagindo com apoiadores. Havia no local várias 
pessoas idosas, consideradas grupo de risco da nova doença e com taxa de mortalidade maior. 
 
Pesquisa Datafolha realizada na semana passada mostra que Bolsonaro tem sua gestão da 
pandemia aprovada por 35%, enquanto governadores são vistos como ótimos ou bons em seu 
trabalho por 54%. Mesmo o Ministério da Saúde é mais bem avaliado que o presidente: 55% 
aprovam o trabalho da pasta de Luiz Henrique Mandetta.  
 
As atitudes mais notórias de Bolsonaro na crise foram mal avaliadas pela população, indica a 
pesquisa. 
 
Concordam com a avaliação presidencial de que há “histeria” acerca do novo coronavírus 34% dos 
ouvidos, enquanto a assertiva é rejeitada por 54%, ante 3% que nem concordam nem discordam e 
8% que dizem não ter opinião. 
 
Já o episódio do ato na praça dos Três Poderes, no dia 15, quando deu a mão e abraçou 
manifestantes, foi reprovado por 68% e aprovado por 27%, enquanto 4% não opinaram. 



 
 

 
Aqui, quando se cruza a questão com o índice daqueles que têm muito medo do coronavírus (36% 
da população), a taxa de reprovação sobe 78%. 
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Despesa atual é de R$ 200 bilhões, presidente da Câmara sugere redução salarial entre 15% e 20%, 
por mês, no salário de funcionários públicos concursados de todos os Poderes. "Quando a gente fala 
em recessão, fala em empobrecimento do país. Estamos ficando mais pobres. Quando ficamos mais 
pobres na nossa casa, readequamos nossos gastos para outra realidade", explicou o presidente da 
Câmara. Maia conversou sobre as dificuldades que o Brasil enfrenta em entrevista hoje a José Luís 
Datena, na Rádio Bandeirantes. 

 

Maia defende redução de salário nos Três Poderes e de 

concursados 
 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) falou, 
na manhã desta terça-feira (24/3), sobre como conter a 
crise do coronavírus. O deputado trata o problema como 
situação de guerra. Entre outros pontos, defendeu a 
redução do salário de funcionários públicos concursados 
ou dos eleitos nos Três Poderes — Executivo, Legislativo 
e Judiciário. 
 
Maia afirmou que a folha de pagamento atinge um valor 
de R$ 200 bilhões e que uma economia de 15% a 20% 
por mês poderia ajudar, mas destacou que o assunto 
ainda será debatido.  
 
O deputado também voltou a falar na proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que segrega o orçamento da crise 
do orçamento anual do governo federal, como uma forma 
de impedir que gastos necessários para a prevenção e 
combate ao Coronavírus e seus efeitos na saúde, 
educação e segurança não continuem pelos próximos 
anos. 
 
"Quando a gente fala em recessão, fala em 
empobrecimento do país. Estamos ficando mais pobres. 
Quando ficamos mais pobres na nossa casa, 
readequamos nossos gastos para outra realidade", 
explicou o presidente da Câmara. Maia conversou sobre 
as dificuldades que o Brasil enfrentará durante entrevista 
a José Luís Datena, na Rádio Bandeirantes. 
 
Desoneração de estados e municípios 
 
Maia abordou as dificuldades que o Brasil enfrentará. A 
entrevista começou com o presidente da Câmara falando 
sobre o Plano Mansueto. Maia explicou que o projeto de 
lei complementar vai garantir empréstimos para os 



 
 

estados. Afirmou também que o texto ainda sofrerá alterações e melhorias, inclusive, no que diz 
respeito à recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que também deve ser estendido à Minas Gerais e 
Goiás.  
 
“Você suspende o pagamento da dívida. O governo vai autorizar a suspensão para todos, para todos 
gastarem menos com o  dívida e ter o que gastar com coronavírus. O governo federal, ontem, 
anunciou a recomposição dos fundos estaduais e municipais. A queda deve ser grande, de R$ 16 
bilhões. Também vamos resolver o problema legal do BNDES para que ele possa suspender 
pagamento de juros da dívida, o que também precisa de projeto de lei complementar que é do 
Mansueto. É na linha de organizar para que estados tenham alívio de suas obrigações, que possam 
ter força para enfrentar a crise na economia, no social e, em especial, na saúde pública.” 
 
Maia afirmou que o trabalho ocorrerá semana a semana, por ser imprevisível a forma que o 
coronavírus deve atingir o brasileiro. Cabe lembrar que o país está no começo da subida no 
crescimento de número de contaminação. “Temos que trabalhar semana a semana. Ainda não 
sabemos os verdadeiros impactos do vírus na nossa sociedade. A gente sabe que ele tem uma 
letalidade muito grande nos mais velhos, mas que eles são vulneráveis, tem diabetes. Temos essa 
informação. Temos uma população mais jovem que na Itália. O vírus não disseminou dentro das 
comunidades, que são as pessoas mais vulneráveis”, disse. 
 
“Precisamos dar tranquilidade aos brasileiros, investir em saúde pública para ter leito de UTI, os 
respiradores necessários para quem ficar doente, precisa ter essa garantia. Todo mundo está 
trabalhando nessa linha. Ontem, eu vi em São Paulo a construção de muitos leitos. O Rio de Janeiro 
está fazendo a mesma coisa e, certamente, Goiás. Mas não sabemos o impacto da crise na nossa 
sociedade. Por isso que eu acho que o governo tem que dar garantia para a saúde pública. E o 
governo federal, com o setor privado, construir um entendimento para que o Estado coloque recurso 
e mantenha os sistema produtivo privado, de pequenas, médias e micro empresas, por um período. 
Por isso, temos períodos de 60 dias. E a cada semana, ir revisando as decisões”, detalhou. 
 
Maia também falou sobre o isolamento da população e disse que a medida poderia ser revista em 
três semanas, a depender de como o vírus se alastrará entre os brasileiros. “Hoje, a decisão é o 
isolamento. Ninguém tem dúvida que esse é o melhor caminho. Amanhã, daqui a 15 dias, três 
semanas, pode ter outra posição, liberar do isolamento as pessoas mais jovens, para que a 
economia volte a caminhar. Mas a prioridade é a vida. Temos que trabalhar com muito cuidado, 
dando tranquilidade para a sociedade do ponto de vista da saúde pública, da economia, da parte 
social dos mais vulneráveis, e cada semana vamos avaliando o que vai acontecer, ver o impacto da 
contaminação do vírus, o impacto nos hospitais, as filas, a ocupação de leitos, e acho que o Brasil 
está se preparando de forma correta”, supôs. 
 
Sobre o conflito entre presidente e governadores, Maia lembrou que todos trabalham com o mesmo 
objetivo. “É importante que todo mundo está com o mesmo objetivo: enfrentar essa crise em todos 
os spectos. Em guerra, a gente não tem como prever coisas muito longas. A minha opinião é que o 
governo deveria dar um conforto para pequenos, micro e médio empresário nesses 60 dias. Garantir 
o recurso dos governadores para ter uma estrutura de leitos necessários e, a cada semana, vamos 
avaliando e tomando decisões em conjunto, todos os Poderes”, afirmou. 
 
Conversa com Covas 
 
O prefeito de São Paulo (SP), Bruno Covas, fez uma participação rápida na entrevista com Maia, 
para anunciar que o teste que fez para coronavírus deu negativo. Covas, recentemente, passou por 



 
 

um tratamento para lutar contra um câncer e, por isso, está no grupo de risco. Maia elogiou o 
desempenho do prefeito da capital paulista no combate à pandemia. "O Bruno tem sido um exemplo. 
Não de agora, mas de toda a superação, de tudo que vem passando. Para todos os brasileiros", 
disse. 
 
"Sei do papel dele nessa crise. Decretou estado de emergência na frente de muitos outros, com uma 
estrutura construída por meio da prefeitura. Tem feito um grande trabalho. Graças a deus, testou 
negativo e assim pode continuar a nos ajudar com o talento dele", completou. "Agradeço o Rodrigo 
Maia por ser uma das vozes lúcidas para essa crise que o Brasil atravessa", respondeu Covas. 
 
Recessão econômica 
 
O presidente da Câmara também falou sobre o empobrecimento do Brasil em decorrência das crises 
provocadas pelo coronavírus. Foi nesse momento que Maia abordou a redução do salário dos 
servidores públicos. "Quando a gente fala em recessão, fala em empobrecimento do país. Estamos 
ficando mais pobres. Quando ficamos mais pobres na nossa casa, readequamos nossos gastos para 
outra realidade. Se a economia parou, nossa renda vai ser reduzida. No governo federal, deve 
acontecer a mesma coisa. Os servidores públicos, sejam aqueles concursados ou eleitos, todos têm 
uma estabilidade. Eu acho que, nesse momento, nada mais justo que a gente possa fazer, 
dialogando. Mas sem parecer uma coisa oportunista, de que fui eu que falei, eu que reduzi o salário 
primeiro, é um gesto que todos nós precisamos fazer”, afirmou. 
 
"Excluindo servidores que ganham menos, que estão diretamente no enfrentamento ao coronavírus. 
Os que estão trabalham de forma remota, que podem dar uma colaboração, é importante. É 
importante, nesse momento, saber que tem milhões de brasileiros com medo de perder os  
empregos. Mas sem oportunismo. Os Três Poderes devem, ao longo das próximos dias, da próxima 
semana, avaliar como vêm seguindo a crise, e tomar essa decisão de ajudar. O orçamento do 
governo federal, de salários, que os Três Poderes pagam por ano é na ordem de 200 bilhões. Tem 
mais baixos e mais alto. Acho que conseguimos uma economia de 15%, 20% por mês, vai ter uma 
economia que ajuda. O volume é muito maior. Mas tem horas que o importante não é só o valor, 
mas o simbolismo do ato dos que estão mais seguros e podem ajudar a mitigar o sofrimento de 
todos os brasileiros", disse. 
 
O presidente da Câmara também voltou a falar da expectativa de investimentos durante a crise, que, 
na visão do parlamentar, pode chegar a R$ 400 bilhões. "Acho que, de fato, a contaminação do vírus 
na área de saúde, na área econômica, vai ter impacto grande. O Estado tem que estar preparado 
para garantir esses primeiros meses. Não há outro caminho. O parlamento vem dando condições. O 
estado de calamidade foi aprovado muito rápido e isso dá espaço para o governo gastar. Estamos 
pensando em separar o Orçamento do governo do orçamento da crise, para que isso não contamine 
o futuro. Para que a gente fique restrito ao que é oficial", ressaltou. 
 
"Não queremos trabalhar em benefício de longo prazo, mas de curto prazo. Estamos pensando 
nisso. Estamos conversando com o governo sobre o Plano Mansueto, e alternativas para garantir os 
empregos. Não haverá outro caminho nos próximos meses que não seja colocar recursos públicos 
para garantir estabilidade, ações na sociedade, garantia dos empregos e na estrutura para 
enfrentamento da crise", destacou. 
 
Agenda legislativa 
 



 
 

O presidente da Câmara também comentou o que espera votar nesta quarta-feira (25/3), na primeira 
sessão deliberativa digital da Câmara. "A princípio, queremos agilizar a PEC da segregação do 
orçamento. Para dar celeridade no orçamento e segurança para garantir o uso dos recursos. Temos 
um projeto dialogando com a equipe econômica na área social, que o governo anunciou $R$ 200 
para os informais. Vamos avaliar uma contraproposta. Terminamos o texto hoje, que trata dos mais 
vulneráveis. Temos projetos na área de saúde, telemedicina, flexibilização de ações que os médicos 
estão pedindo para acelerar ações junto à sociedade. E tem o plano Mansueto, que, o próprio 
Mansueto (Mansueto Almeida, secretário de Tesouro Nacional) me pediu um prazo de 24 horas a 48 
horas para fechar o texto com o relator, deputado Pedro Paulo, para que a gente possa votar. Se 
não votar quarta, podemos votar na sexta (27/3)", elencou. 
 
Novamente questionado sobre os investimentos necessários para conter a crise, Maia destacou que, 
apesar das previsões de gastos elevados, A quantia prevista ainda deve mudar. "Vai depender do 
que pode acontecer nas próximas semanas. Ninguém sabe como o vírus vai contaminar os 
brasileiros. A taxa de letalidade não é alta, mas não é baixa como a da Alemanha. Cada semana 
com a sua agonia. Olhando o que aconteceu nos outros países, vamos ter que garantir estabilidade 
social e econômica por três meses, mais o orçamento para conter a crise", lembrou. 
 
"Ontem (segunda-feira), o governo anunciou R$ 16 bilhões para os fundos estaduais e municipais, 
recursos na área de saúde, liberamos R$ 8 bilhões de emenda das bancadas de deputados e 
senadores, e mais R$ 5 bilhões da emenda de relator, e o programa de contenção dos empregos 
das micro pequenas e médias ainda não saiu. Vamos trabalhar para não ser um valor pequeno. 
Mas, só os R$ 200 para os mais vulneráveis anunciado pelo governo já dá R$ 15 bilhões. Para que 
orçamento futuro não seja contaminado, muitas vezes as pessoas vem com soluções de curto prazo 
e se estende para sempre beneficiados setores A, B ou C, que fizeram pressão. Temos que 
segregar para que o orçamento do próximo ano não seja maior”, explicou. 
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Justiça Federal disponibiliza mais de R$ 4,11 milhões para 

instituições de saúde 
 

A JFRS (Justiça Federal do RS) disponibiliza mais de 
R$ 4,11 milhões para o combate ao coronavírus. Os 
recursos são destinados para aquisição de 
equipamentos de limpeza, proteção e saúde, durante o 
período de estado de emergência de saúde pública. As 
verbas são provenientes do pagamento de penas de 
prestação pecuniária e das contribuições estipuladas 
para a suspensão condicional de processos judiciais. 
 
A destinação não se dará na forma de simples repasse 
total desta verba aos Fundos de Saúde, mas sim 
através de Projeto de Destinação de Valores, que 
serão avaliados caso a caso pelos magistrados. Os 
valores serão destinados às instituições públicas ou 
privadas que atendem ao SUS, visando a atender de 
forma equânime o maior número possivel de 
instituições nos limites da verba. 
 
Como a Execução Penal agora está regionalizada, 
podem participar instituições de saúde da sede da 
execução, ou dos municípios sob jurisdição das 
subseções vinculadas. Instituições interessadas devem 
entrar em contato diretamente com as varas federais 
de Execução Penal. 
 
1ª Vara Federal de Rio Grande destina verba para 
presídios 
 
Um dos exemplos recentes de destinação de verbas 
nestes termos foi autorizado esta semana pela 1ª Vara 
Federal de Rio Grande (RS) aos Presídios Regionais 
de Pelotas e de Jaguarão, encaminhando 
aproximadamente R$ 34,5 mil para a implementação 
de ações de higiene, prevenindo, assim o contágio 
dentro dos estabelecimentos prisionais. 
 

Confira a lista das varas federais que atuam em Execução Penal na Seção Judiciária do RS: 
 
5ª Vara Federal de Caxias do Sul 
 
Conta da Subseção Judiciária de Caxias: R$ 498.464,40 
Conta da Subseção Judiciária de Bento: R$ 20.925,73 
Conta da Subseção Judiciária de Lajeado: R$ 509.507,56 



 
 

 
5ª Vara Federal de Novo Hamburgo 
 
Conta da Subseção Judiciária de Novo Hamburgo = R$ 28.000,00 
Conta da Subseção Judiciária de Sta. Cruz do Sul = R$ 277.159,00 
Conta da Subseção Judiciária de Cachoeira do Sul = R$ 175.909,00 
 
3ª Vara Federal de Passo Fundo 
 
Possui em caixa R$ 298.068,35, referente às contas vinculadas das Subseções Judiciárias de Passo 
Fundo, Carazinho, Erechim e Palmeira das Missões. 
 
11ª Vara Federal de Porto Alegre 
 
Possui em caixa aproximadamente R$ 1,5 milhão, referente às contas vinculadas das Subseções 
Judiciárias da Região Metropolitana e Litoral Norte, além, dos municípios sob jurisdição de Porto 
Alegre. 
 
1ª Vara Federal de Rio Grande 
 
2ª Vara Federal de Santana do Livramento 
 
Conta da Subseção Judiciária de Santana do Livramento: R$ 101.000,00 
Conta da Subseção Judiciária de Bagé: R$ 360.000,00 
Conta da Subseção Judiciária de Santiago: R$ 64.134,19 
Conta da Subseção Judiciária de Uruguaiana: R$ 280.859,00.  
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Para evitar um possível contágio por coronavírus, os presos devedores de alimentos no Ceará deverão 
cumprir pena em regime domiciliar. A determinação da segunda-feira (23/3), é do ministro Paulo de 
Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça. O ministro considera o crescimento exponencial 
da pandemia e procura assegurar efetividade das recomendações do CNJ. 

 

Sanseverino, do STJ, concede HC para devedores de 

alimentos no CE 
 

 Por possível contágio por coronavírus, os presos 
devedores de alimentos no Ceará deverão cumprir 
pena em regime domiciliar. A determinação desta 
segunda-feira (23/3), é do ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça. 
 
O ministro considera o crescimento exponencial da 
pandemia e procura assegurar efetividade das 
recomendações do Conselho Nacional de Justiça 
para evitar a propagação da doença. 
 
Na decisão, Sanseverino define que as condições 
de cumprimento da prisão domiciliar deverão ser 
estipuladas pelos juízos de execução da prisão 
civil. Eles devem levar em consideração as 
medidas adotadas pelo Governo Federal e pelo 
próprio Estado do Ceará para conter a pandemia. 
 
O Habeas Corpus foi impetrado pela Defensoria 
Pública do Ceará. Num primeiro momento, foi 
negada a urgência para ser conhecido no plantão 
judicial do Tribunal de Justiça estadual. Depois, foi 
negado o agravo, motivo pelo qual a defensoria foi 
ao STJ. 

 
De acordo com o defensor público que atuou no caso, Jorge Bheron Rocha, a decisão resguarda a 
atuação institucional da Defensoria como guardiã das vulnerabilidades. "No caso analisado, em que 
a decisão beneficia apenas os presos civis do Estado do Ceará, a DPU tem legitimidade institucional 
para pedir a extensão da decisão a todos os presos civis do Brasil, dada sua feição nacional e 
federal, conforme já fixado no HC 143.641." 
 
Da mesma forma, Edilson Santana, defensor público da União, afirma que a "crise gerada pela 
pandemia tornou exponencial aquilo que podemos classificar como grupos hipervulneráveis, que são 
aqueles formados por pessoas que, em alguma medida, já estavam inseridas em situações de 
vulnerabilidade e se agravaram em razão do Covid-19. É o caso das pessoas em situação de rua e 
dos encarcerados, exigindo medidas excepcionais e esforços redobrados". 
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Casos de violência doméstica no RJ crescem 50% durante 

confinamento 
 
A Justiça do Rio de Janeiro registrou um 
aumento de 50% nos casos de violência 
doméstica durante o período de 
confinamento para evitar a disseminação do 
novo coronavírus. O dado foi revelado nesta 
segunda-feira (23) pelo RJ2. 
 
O movimento no Plantão Judiciário, inclusive, 
surpreendeu as autoridades. A maioria das 
pessoas que buscaram ajuda da Justiça é de 
mulheres vítimas de violência. 
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O aumento da violência doméstica foi uma das consequências do isolamento registrada na China, 
primeiro país a confinar sua população para controlar o avanço da covid-19. Em algumas delegacias, 
o número de denúncias de violência doméstica triplicou em fevereiro. 
 
A experiência dos países em isolamento depois de semanas acende o alerta dos governos da América 
Latina, umas das regiões mais perigosas do mundo para mulheres. A ONU Mulheres lançou um 
documento que chama atenção para a possibilidade de aumento de casos de violência doméstica na 
região durante a epidemia. 

 

Países europeus ampliam combate à violência doméstica em 

meio a coronavírus 
 
"Temos muitos registros de violência contra mulheres e 
contra crianças, os elos mais fracos quando a situação 
explode", declarou o presidente da federação francesa de 
Pais de Estudantes, Rodrigo Arenas, em entrevista à rádio 
"Europe 1" no sexto dia de confinamento nacional na França. 
 
O isolamento reduz a velocidade de contágio do coronavírus, 
mas abre brecha para a piora de outro problema: mulheres e 
crianças vítimas de violência doméstica ficam expostas a seu 
agressor 24 horas por dia. 
 
O aumento da violência doméstica foi uma das 
consequências do isolamento registrada na China, primeiro 
país a confinar sua população para controlar o avanço da 
covid-19. Em algumas delegacias, o número de denúncias de 
violência doméstica triplicou em fevereiro, como mostrou o 
site de notícias Sixth Tone. 
 
Em confinamento oficial desde terça-feira (17), a França teve 
uma queda brusca no número de chamadas para seu 
telefone emergencial. Das 1.600 ligações por dia, o serviço 
passou a receber 100 chamadas diárias desde o 
confinamento nacional, constatou a Secretaria de Igualdade 
de Mulheres e Homens e da Luta contra o Preconceito. 
 
A redução de busca por serviços de ajuda realça os limites 
das políticas de prevenção no contexto atual. Como esperar 
que as vítimas façam a ligação necessária quando estão o 
dia inteiro com seu agressor? Com receio de terem uma 
explosão no número de vítimas conforme o tempo de 
isolamento aumente, os países europeus começam a incluir 
o combate à violência doméstica entre as prioridades durante 
o combate ao coronavírus e desenvolver novas estratégias. 



 
 

 
Denúncia com geolocalização na Espanha 
 
Na Espanha, país onde 46 milhões estão em confinamento desde o dia 14 de março, o governo 
declarou como essenciais os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, garantindo 
assim a manutenção do trabalho nos centros especializados e abrigos para acolher mulheres que 
precisem deixar suas casas durante esse período de epidemia. 
 
Uma nova ferramenta de denúncia por mensagem com geolocalização, como o WhatsApp, será 
disponibilizada no país. Com ela, as vítimas poderão enviar um pedido de socorro por escrito para a 
polícia, que usará a geolocalização para enviar ajuda. 
 
O governo espanhol informou ainda que um serviço de apoio psicológico pela internet para vítimas 
de lares violentos que preferirem ficar em casa será iniciado nos próximos dias. 
 
Violência doméstica como prioridade da Justiça 
 
Na França, o serviço de atendimento para denúncias de violências pela internet manteve a equipe 
trabalhando, com atendimento 24 horas. O site permite que a vítima fale por chat com policiais para 
pedir ajuda, e tem um botão de emergência que fecha a página e apaga as mensagens anteriores 
caso a pessoa sinta-se em perigo -pela chegada do agressor, por exemplo. 
 
Apesar dos tribunais estarem fechados pela pandemia, a ministra da Justiça francesa, Nicole 
Belloubet, assegurou que os casos de violência doméstica serão tratados como prioridade pelos 
juízes em teletrabalho, para que possam conceder medidas protetivas neste período. "Não é 
possível deixar um parceiro violento dividindo o mesmo teto", declarou a ministra. 
 
Papel dos vizinhos na denúncia 
 
Na Suíça, além de fazer campanha com os números de telefone para denúncia, a Secretaria de 
Promoção da Igualdade de Gênero e de Prevenção de Violências Domésticas de Genebra faz um 
apelo à vigilância solidária para que os vizinhos chamem a polícia e denunciem caso ouçam brigas 
violentas ao seu redor. 
 
"O período em que estamos passando testa nossa capacidade de mostrar solidariedade, e exige a 
responsabilidade e a benevolência de todos e de todos para cuidar das pessoas ao nosso redor", 
disse Colette Fry, diretora do órgão. É esperado ainda que novas medidas sejam anunciadas em 
nível europeu. 
 
Na última sexta (20), as ministras responsáveis pelo combate à violência de gênero na França, 
Marlène Schiappa, e na Itália, Elena Bonetti, enviaram uma carta à Comissão Europeia pela 
igualdade para pedir que a União Europeia tome providências para um esforço conjunto de todos os 
países em relação à violência das mulheres diante da situação emergencial. 
 
Alerta para América Latina 
 
A experiência dos países já em isolamento depois de semanas acende o alerta dos governos da 
América Latina, umas das regiões mais perigosas do mundo para mulheres. Na semana passada, a 
ONU Mulheres lançou um documento que chama atenção para a possibilidade de aumento de casos 
de violência doméstica durante a epidemia. 



 
 

 
O documento "COVID-19 na América Latina e no Caribe: como incorporar mulheres e igualdade de 
gênero na gestão da resposta à crise" pede que os governos garantam a continuidade dos serviços 
essenciais para responder à violência contra mulheres e meninas, e desenvolvam novas 
modalidades de prestação de serviços adaptadas ao contexto atual. 
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ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) vai sugerir às operadoras de planos de saúde que 
não cancelem ou suspendam contratos durante o período de pandemia pelo novo coronavírus. 
 
Ainda não foram definidas, porém, as condições dessa medida em caráter excepcional. Por lei, as 
empresas podem suspender ou rescindir unilateralmente os contratos de planos de saúde em caso 
de não pagamento da mensalidade por 60 dias, consecutivos ou não, em um período de 12 meses. 

 

Coronavírus: ANS sugere que planos de saúde continuem a 

atender quem atrasar pagamentos 
 

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) 
afirmou que irá sugerir às operadoras de planos de 
saúde que não cancelem ou suspendam contratos 
durante o período de pandemia pelo novo 
coronavírus. Ainda não foram definidas, porém, as 
condições dessa medida em caráter excepcional. 
 
Por lei, as empresas podem suspender ou rescindir 
unilateralmente os contratos de planos de saúde em 
caso de não pagamento da mensalidade por 60 
dias, consecutivos ou não, em um período de 12 
meses. 
 
A agência disse ainda que “está estudando permitir 
que as operadoras tenham maior liberdade para 
movimentar recursos que hoje são reservados para 
outros fins ou para situações excepcionais”. 
 
As medidas em análise envolvem cerca de R$ 15 
bilhões e abrangem a redução na exigência de 
capital e a liberação de autorização para 
movimentação de ativos garantidores. O objetivo é 
facilitar o investimento na ampliação de leitos e de 
unidades ambulatoriais a pacientes com 
coronavírus. 
 
No dia 19 de março, o MPF (Ministério Público 
Federal) emitiu um ofício à ANS para que os planos 
de saúde adotem medidas para garantir o 
atendimento aos segurados que fiquem 
inadimplentes em razão da crise provocada pela 
pandemia de coronavírus. 
 
O autor do documento, o subprocurador-geral da 
República Luiz Augusto Santos Lima, afirmou em 



 
 

seu ofício que “a manutenção das coberturas médicas, em momento tão sensível da saúde pública 
nacional, está totalmente alinhada aos esforços empreendidos por autoridades médicas e 
econômicas, visando minimizar o impacto da pandemia no Brasil”. 
 
A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) não se manifestou até a publicação 
desta reportagem. 
 
Mudanças podem ser voluntárias 
 
O advogado Boris Bruno, professor de Direito do Consumidor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, afirmou que, mesmo que não haja nenhuma determinação para garantir a cobertura aos 
segurados durante a crise, as próprias operadoras de planos de saúde podem, voluntariamente, 
tomar providências nesse sentido. 
 
Isso porque, segundo o especialista, a legislação não obriga as prestadoras de serviço a suspender 
ou cancelar os contratos. O texto simplesmente autoriza as companhias a tomarem esse tipo de 
atitude após o prazo citado. “Ou seja, em um caso como esse, atender aos consumidores 
inadimplentes é uma decisão da própria empresa”, explica. 
 
Na opinião de Bruno, as companhias que optarem por aumentar o prazo de tolerância à 
inadimplência ou que tomarem outras medidas emergenciais podem obter vantagens competitivas 
em relação à concorrência, já que, além de manter o cliente, tendem a obter um fortalecimento de 
sua imagem perante o mercado. 
 
Governo pode intervir 
 
O advogado acrescenta que o governo federal também pode intervir nessa situação. Para isso, o 
Planalto teria de criar uma MP (medida provisória) com as novas determinações. 
 
De acordo com o regimento do Congresso, as MPs têm validade por 60 dias, podendo ser 
prorrogadas por igual período. Após esse prazo, podem ou não ser convertidas em leis ordinárias, a 
depender do entendimento dos parlamentares que apreciarem a matéria. 
 
O professor Carlos Eduardo Manfredini Hapner, especialista em direito do consumidor e professor 
da UFPR (Universidade Federal do Paraná), destaca que o poder público também pode tomar 
providências ainda mais drásticas, principalmente após a entrada em vigor do estado de calamidade 
pública no Brasil. 
 
O projeto que reconhece a situação de calamidade pública no país em razão da pandemia do 
coronavírus foi aprovado pelo Senado no dia 20/03 e já está em vigor. 
 
Segundo Hapner, o estado de calamidade permite ao Estado (em suas três esferas de governo) que 
se aproprie de bens privados em prol do interesse público. Ou seja, em caso de extrema 
necessidade, os leitos de hospitais particulares podem ter de ser usados por pacientes que não 
tenham planos de saúde. Em situações como essa, há o pagamento posterior de indenização por 
parte do poder público. 
 
“As pandemias se equivalem a momentos como se fossem de guerra ou extrema necessidade 
pública e justificam que haja intervenção do Estado para garantir ou tentar diminuir os efeitos 
negativos disso tudo”, diz Hapner. 



 
 

 
Código de Defesa do Consumidor pode ser acionado 
 
Para Harpner, os segurados que eventualmente forem descredenciados de seus planos de saúde 
por inadimplência provocada pelos efeitos do coronavírus podem recorrer aos órgãos de defesa do 
consumidor. 
 
Ele cita como justificativa o inciso I do artigo 6º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), que 
classifica como direito básico “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados 
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”. 
 
“A negativa no atendimento pode ser considerada criminosa se, neste momento dramático, a 
empresa se negue a prestar serviço por inadimplemento”, complementa. O artigo 56 do CDC impõe 
sanções que vão desde multas até cassação de licença de atividade para as empresas que 
cometerem crimes contra as relações de consumo. 
 
Segundo Harpner, quem se sentir lesado em situações como essa pode procurar, em um primeiro 
momento as unidades municipal e estadual do Procon e, posteriormente, o Poder Judiciário. 
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A OAB/DF e outras entidades apresentaram pedido de HC coletivo para internos que alcançarem em 
até 120 dias os requisitos para a progressão, sobretudo aqueles que se enquadrem nos grupos de 
risco para o coronavírus causador da covid-19, entre os quais estão gestantes, lactantes, mães ou 
responsáveis por crianças de até 12 anos, pessoas com deficiência, idosos e indígenas. Nestes casos, 
ou seja, de antecipação da progressão, deve ser estabelecida a prisão domiciliar, segundo o pedido 
das entidades. 

 

OAB-DF quer soltura de presos 
 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-
DF) e outras quatro entidades jurídicas 
ingressaram no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT) com 
um habeas criminal coletivo, no qual pede 
que todos os condenados em regime 
semiaberto sejam transferidos para prisão 
domiciliar, como forma de evitar uma 
possível contaminação por coronavírus no 
sistema penitenciário do Distrito Federal. 
 
A liberação de presos é prevista em 
resolução do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), mas criticada por integrantes do 
Ministério Público e pelo ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sergio Moro. 
 
Além da OAB/DF assinam o pedido de 
habeas corpus a Defensoria Pública do DF, 
o Instituto de Garantias Penais (IGP), a 
Associação Brasileira dos Advogados 
Criminalistas (Abracrim) e a Associação 
Nacional dos Advogados Criminalistas 
(Anacrim). 
 
O pedido de habeas corpus coletivo é 
destinado aos internos que alcançarem em 
até 120 dias os requisitos para a 
progressão, sobretudo aqueles que se 
enquadrem nos grupos de risco para o 
coronavírus causador da Covid-19, entre os 
quais estão gestantes, lactantes, mães ou 
responsáveis por crianças de até 12 anos, 
pessoas com deficiência, idosos e 
indígenas. Nesses casos, ou seja, de 
antecipação da progressão, deve ser 



 
 

estabelecida a prisão domiciliar, segundo o pedido das entidades. 
 
A medida, caso seja concedida, beneficia também condenados por corrupção. É o caso, por 
exemplo, do ex-senador Luiz Estevão. A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, negou 
pedido da defesa do empresário para passar as noites em casa. Em regime semiaberto, ele trabalha 
de dia e volta ao presídio para dormir. Aos 70 anos, ele tem idade para ser considerado grupo de 
risco. Mas a juíza considerou que Estevão é saudável e não aparenta ser idoso. 
 
Para as autoras do pedido, a medida é necessária para evitar o colapso que a Covid-19 pode causar 
no sistema penitenciário do DF, que soma hoje cerca de 17 mil encarcerados. "O sistema 
penitenciário do DF tem a 3ª pior porcentagem de superlotação carcerária do país e se enquadra 
perfeitamente nos critérios da recomendação do CNJ", justifica o presidente da OAB/DF, Délio Lins e 
Silva Junior. 
 
No último sábado, Leila Cury adotou medida que vai na contramão do que pretendem as entidades 
de advogados, ao decidir suspender todas as saídas temporárias de presos, devido ao risco de 
transmissão do coronavírus. Dentro do sistema penitenciário, até o momento, não há registro de 
casos de Covid-19. 
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A decretação da pandemia de coronavírus pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o aumento 
dos casos da doença no Brasil ligaram o alerta da Defensoria Pública da União sobre dois grupos que 
tendem a ficar mais expostos neste momento de crise extrema: a população em situação de rua e a 
população carcerária. O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com 812 mil 
detentos, de acordo com dados de 2018 do banco de monitoramento de prisões do CNJ. 
 
 
O levantamento do número de pessoas que vive nas ruas é mais precário e impreciso. Ainda assim, 
um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2016, estimou em pouco 
mais de 101 mil o número de pessoas em situação de rua no Brasil. 

 

Um olhar cuidadoso para os detentos e a população em 

situação de rua 
 

Luciana Dytz 
 
A decretação da pandemia de coronavírus pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e o 
aumento dos casos da doença no Brasil ligaram 
o alerta da Defensoria Pública da União sobre 
dois grupos que tendem a ficar mais expostos 
neste momento de crise extrema: a população 
em situação de rua e a população carcerária. 
 
O Brasil tem hoje a terceira maior população 
carcerária do mundo, com 812 mil detentos, de 
acordo com dados de 2018 do banco de 
monitoramento de prisões do Conselho Nacional 
de Justiça. 
O levantamento do número de pessoas que 
vivem nas ruas é mais precário e impreciso. 
Ainda assim, um estudo feito pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2016, 
estimou em pouco mais de 101 mil o número de 
pessoas em situação de rua no Brasil. 
 
Preocupada com esse volume de brasileiros que 
correm o risco de ficar ainda mais desassistidos, 
a Defensoria Pública da União (DPU) iniciou um 
processo de consultas e elaboração de 
manifestos remetidos às autoridades 
competentes para tentar minorar o sofrimento. 
 
No caso da população em situação de rua, existe 
a preocupação pela falta de condições básicas 



 
 

de sobrevivência a que essas pessoas estão submetidas. As demandas apresentadas pedem para 
que os postos de atendimento social não tenham suas atividades paralisadas. Além disso, existe a 
preocupação para que sejam fornecidos a essas pessoas álcool em gel e sabão/sabonete para 
garantia de práticas mínimas de higiene e proteção. E que haja um espaço separado para abrigar os 
contaminados ou aqueles que fazem parte de grupos de risco de contágio. 
 
Nos casos daqueles que não concordarem em permanecer nos abrigos, a sugestão é para que 
ginásios e outros locais com banheiros públicos, que não estejam sendo utilizados, fiquem 
disponíveis para que possam adotar procedimentos básicos de higiene. A Defensoria é fortemente 
contrária à ideia de uma política de internação compulsória. 
 
Do ponto de vista da população carcerária, as preocupações não são menores. As condições 
insalubres das penitenciárias brasileiras potencializam a proliferação de doenças. Estima-se que o 
risco de contágio por tuberculose nos presídios, por exemplo, seja quase 30 vezes maior do que o 
verificado entre a população comum. 
 
Os defensores públicos pedem, por isso, que os presos classificados como grupo de risco —e que 
não tenham cometido faltas graves— possam ser transferidos para um regime de prisão domiciliar 
ou sejam autorizados a cumprir outras penas alternativas. Além disso, é fundamental que nos 
presídios haja álcool em gel, sabonetes e outros equipamentos de segurança sanitária, tanto para os 
detentos quanto para os agentes penitenciários, policiais e outros servidores que trabalhem nesses 
estabelecimentos. 
 
A Defensoria Pública da União sabe do momento de crise aguda pela qual o país atravessa. E tem a 
expertise necessária para cuidar daqueles mais vulneráveis e ocultos aos olhos da sociedade. 
Estamos dispostos a contribuir na travessia deste momento. 
 
Luciana Dytz 
Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef) 
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STF determina que sistema prisional informe medidas para conter coronavírus e prisão domiciliar para 
mãe e gestante. Ofício foi encaminhado pelo ministro Ricardo Lewandowski aos órgãos responsáveis 
pelos sistemas penitenciários nacional e estaduais, que devem responder em 48 horas, prazo encerra 
na amanhã (25). 
 
O despacho foi proferido no Habeas Corpus (HC) 143641, em que a Segunda Turma do STF 
determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território 
nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, à 
exceção dos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus 
descendentes ou situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo juíz. 

 

Ministro determina que sistema prisional informe medidas 

para conter pandemia do coronavírus 
 

O ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou que os responsáveis pelos 
sistemas penitenciários nacional e 
estaduais informem, em 48 horas, quais 
as medidas tomadas nas unidades 
prisionais sob suas supervisões para 
conter a pandemia do novo coronavírus. 
O ministro pede, ainda, informações 
sobre suspeitas de contaminação nesses 
estabelecimentos e, em caso afirmativo, 
como serão ministrados os cuidados 
necessários e observada a quarentena. 
 
O ofício foi encaminhado às secretarias 
estaduais responsáveis pela 
administração penitenciária e pelo 
atendimento socioeducativo dos 
detentos, ao Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), à Coordenação do 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo da Secretaria Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e aos juízos corregedores dos presídios. 
 
O despacho foi proferido no Habeas 
Corpus (HC) 143641, em que a Segunda 
Turma do STF determinou a substituição 
da prisão preventiva por domiciliar de 
mulheres presas, em todo o território 
nacional, que sejam gestantes ou mães 
de crianças de até 12 anos ou de 



 
 

pessoas com deficiência, à exceção dos casos de crimes praticados mediante violência ou grave 
ameaça, contra seus descendentes ou situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo 
juízes. 
 
Após a eclosão da pandemia, diversas instituições e entidades admitidas como interessadas no 
processo (amici curiae) requereram a concessão de liminar para que todas as mulheres que sejam 
mães de filhos de até 12 anos ou que tenham deficiência e as gestantes sejam colocadas em prisão 
domiciliar, independentemente das exceções estabelecidas no julgamento do HC. 
 
Seara própria 
 
O relator observou que, embora a pandemia possa assumir “proporções catastróficas” no sistema 
carcerário, o Poder Judiciário está atuando para proteger os diversos grupos de risco. Ele lembrou 
que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já expediu recomendação a todos os juízos para que 
sejam preservados os direitos das pessoas sob custódia estatal mediante a adoção de providências 
para reduzir os riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. 
 
Para Lewandowski, não é viável, em princípio, a expedição de alvará de soltura coletivo. Segundo 
ele, a extensão da ordem da forma como requerida deve ser formulada em outra ação, a ser 
distribuída livremente, e não pode ser conhecida no HC 143641. “Embora reconheça o potencial 
inovador e generoso da providência pleiteada pelos amici curiae, penso que tal inovação deveria ser 
objeto de maior discussão na seara própria, que é a do Parlamento, antes de sua adoção por meio 
de decisão judicial”, afirmou. 
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Presidente do STF participa de reunião do Conselho Diálogo 

pelo Brasil 
 

A necessidade de segurança jurídica para 
manter os serviços essenciais em 
funcionamento e as estratégias para a 
retomada da economia quando o período 
agudo da crise do Coronavírus passar foram a 
tônica da reunião do Conselho Diálogo pelo 
Brasil organizada pelo presidente da Fiesp e 
do Ciesp, Paulo Skaf, com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministro Dias 
Toffoli, e grandes empresários. São acionistas, 
chairmans e CEOs dos maiores grupos 
empresariais sediados no país, formado por 
diversos setores da indústria, agricultura, 
comércio, construção, serviços e saúde. O 
encontro aconteceu por videoconferência na 
manhã desta terça-feira (24/3). 
 

Para Skaf, é preciso assegurar que o abastecimento não irá parar no país.  “Essa conversa é para 
termos a tranquilidade de que teremos segurança jurídica suficiente de que as atividades prioritárias 
terão perfeito funcionamento”, pontuou o presidente da Fiesp e do Ciesp, referindo-se a produtos e 
serviços como alimentos, remédios, energia, telecomunicações, entre outros. 
 
Dias Toffoli elogiou a iniciativa da Fiesp e reforçou a importância de que seja garantida segurança 
jurídica na prestação de serviços e no fornecimento de produtos essenciais, bem como no respaldo 
a uma estratégia de futura retomada das atividades econômicas. “O isolamento social e a 
preservação de vidas depende da manutenção das cadeias logística e produtiva”, afirmou Toffoli. 
 
O presidente do STF destacou a importância do projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional 
criando um comitê entre o sistema de Justiça e os órgãos de controle para dar maior segurança e 
rapidez às decisões que precisam ser tomadas em decorrência das complicações relacionadas à 
Covid-19. Ele reafirmou também a necessidade de coerência de leis nas três esferas de governo e 
da unidade dos Poderes.  
 
Esses dois pontos mereceram destaque nas intervenções dos empresários. Paulo Moll, da Rede 
D’Or, relatou que a maior preocupação do grupo é com o fornecimento de insumos, pois há estados 
requisitando 100% dos estoques existentes. “Isso rompe toda a cadeia de fornecimento aos 
hospitais”, explicou.  
 
Alguns segmentos têm uma longa cadeia de produção e empregam milhares de pessoas. “A 
empresa vai manter os 120 mil empregados que possui e a produção não vai parar, já que a 
alimentação é essencial e o processo produtivo envolve uma cadeia integrada com 10 mil famílias 



 
 

de produtores rurais integrados na cadeia de suínos, aves, e mais de 35 mil pecuaristas”, afirmou 
Wesley Batista Filho, presidente de operações da JBS na América Latina.  
 
Para os empresários, é necessário deixar claro o que é atribuição municipal, estadual e federal. “É 
preciso harmonia entre os três Poderes e harmonia jurídica”, afirmou Luiz Carlos Trabuco, 
presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para quem o objetivo do banco no momento 
é ser provedor de continuidade dos negócios. “Religar a economia será o grande desafio que 
temos.” Para Josué Gomes da Silva, presidente da Coteminas, o pacto entre os três Poderes é 
fundamental para que haja confiança na hora de iniciar a retomada econômica uma vez superado o 
período agudo da crise do Coronavírus. 
 
Skaf combinou com Toffoli e os empresários que será mantido um canal permanente de interlocução 
entre eles. Desta forma, as questões com implicações jurídicas impactadas pelo Coronavírus 
poderão chegar rapidamente ao conhecimento do STF. “Estamos todos unidos para enfrentar este 
momento que esperamos seja o mais breve possível”, finalizou Skaf. 
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Tófolli alertou área econômica sobre brechas legais na MP 
 

O presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, procurou integrantes da 
equipe econômica para avisar que havia 
trechos da Medida Provisória (MP) 927, editada 
anteontem pelo governo federal, que poderiam 
ser considerados inconstitucionais e 
derrubados pela Corte. A avaliação foi 
compartilhada por ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) ouvidos pelo Valor 
 
Um dos pontos mais polêmicos, a possibilidade 
de suspender salários por até quatro meses 
para os trabalhadores que estão parados por 
causa da pandemia do coronavírus, foi 
revogado pelo próprio presidente Jair 
Bolsonaro em menos de 24 horas. 
 
Interlocutores de Toffoli não souberam afirmar 
quais pontos foram destacados pelo presidente 
do STF na conversa com o governo, mas a 
principal crítica à MP foi o fato de que o texto 
não previa nenhuma compensação aos 
empregados. 
 
Ontem, o PDT acionou o Supremo para 
suspender a medida. Outros partidos 
anunciaram que fariam o mesmo 
 
Procurado antes de Bolsonaro anunciar que iria 
retirar o trecho que previa a suspensão 
temporária dos contratos de trabalho, o 
ministro do STF Marco Aurélio Mello defendeu 
a medida. “Achei a MP super razoável, com as 

cautelas próprias. Não há prejuízo para o empregador, não há prejuízo para o empregado”, disse. 
 
O ministro defendeu que a MP era necessária diante da crise que estamos vivendo. “Para uma 
situação crítica, você tem que ter medidas que mitiguem essa situação. Eu vejo algo realmente 
voltado a atender a crise. A quem interessa perder a fonte do sustento? A quem interessa uma 
quebradeira geral? A ninguém.” 
 
O ministro defendeu que é preciso “ter um pouco mais de boa vontade e acreditar no poder público” 
e “não partir para a crítica pela crítica”. “A crise é séria, envolve a vida de milhares de pessoas”, 
afirmou. 
 



 
 

No TST, a possibilidade de suspender salários não foi bem recebida. O Valor ouviu sete ministros e 
apenas um defendeu a MP. Ao todo, a corte trabalhista tem 27 magistrados. 
 
O vice-presidente do TST, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, afirmou que a medida era 
“contrária aos interesses da nação”. Para o ministro, no momento são necessárias medidas que 
mantenham o fluxo da economia. “Sem trabalho, sem renda, sem comida, isso não pode dar certo”, 
disse. 
 
Ele aponta que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê, no artigo 476 A, que o contrato de 
trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do 
empregado em curso ou programa de qualificação profissional, com duração equivalente à 
suspensão contratual. Mas isso precisa ser feito mediante previsão em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho e aceito pelo empregado. 
 
Vieira de Mello considera ainda “muito grave” o fato de que, a primeira versão da MP do governo, 
não considerou a participação de entidades sindicais nas negociações. “A Constituição é clara no 
sentido de que acordos precisam de participação sindical”, disse. 
 
A medida também não seria benéfica para as empresas, que não teriam demanda se parte da 
população ficar sem salário. “O Estado precisa manter empresas, assegurar manutenção da renda e 
que famílias estejam protegidas. Não podemos levar as pessoas à convulsão social por desespero”, 
afirmou 
 
De acordo com a ministra Kátia Magalhães Arruda, a Constituição só permite redução salarial 
mediante negociação ou acordo coletivo e o princípio da dignidade da pessoa humana também 
impediria a medida. “Como viverão esses trabalhadores durante o período de suspensão dos 
salários?”, questionou. 
 
Além de inconstitucional, o artigo 18 da MP era também “inconvencional ”, na avaliação da ministra 
Delaíde Miranda Arantes. Ela aponta que o trabalhador também é protegido por normas 
internacionais e não há convenção que permita a suspensão do contrato de trabalho. 
 
Para a ministra, o governo deveria editar uma medida provisória para fortalecer a negociação, em 
vez de fragilizá-la. “Estamos falando de um momento emergencial, singular, o sacrifício não pode 
ficar só para os trabalhadores”, afirmou. 
 
Para o ministro Augusto César Leite de Carvalho, impressiona a mudança para desonerar Estado e 
empresas de sacrifícios por causa da pandemia. “Apenas trabalhadores estariam na contingência de 
concordar em passar quatro meses sem salário em troca de resgatar o emprego ou, quiçá, as 
verbas rescisórias quatro meses depois.” 
 
Outros dois ministros questionaram a constitucionalidade da medida. Para um deles, a MP atribuía 
apenas ao trabalhador o ônus da crise, no caminho contrário ao de outros países, que tentam 
minimizar o dano social trazido pela pandemia. Para outro, o desequilíbrio na relação entre capital e 
trabalho não é recomendável e cabe ao governo criar condições para o diálogo. 
 
Apenas um dos ministros ouvidos afirmou que como a suspensão é por acordo e em tempo de crise, 
para não romper o contrato, não há problema. Mas ponderou que o governo poderia autorizar por 
MP o uso do seguro-desemprego. Mesmo assim, considera a antecipação de férias e feriados a 
melhor alternativa.  
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Brasil inicia testes com hidroxicloroquina 
 

ESTUDOS Um grupo de hospitais 
liderados pelo Albert Einsten 
recebeu liberação para iniciar um 
ensaio clínico que teste a eficácia 
do uso de hidroxicloroquina no 
tratamento para o novo coronavírus. 
A medicação vem sendo apontada 
como tendo potencial para curar a 
Covid-19. O Einstein trabalhará ao 
lado de outras instituições como o 
Hospital Sírio Libanês e o HCor, 
conforme informou o diretor-
superintendente de pesquisa do 
Einstein, Dr. Luiz Vicente Rizzo. 
 
A expectativa é de que os dados 
conclusivos sobre a eficácia do 
tratamento sejam apresentados em 
dois meses. O ensaio começou a 
ser projetado a três semanas e 
ontem ganhou a autorização da 
Comissão Nacional de Ética e 
Pesquisa. Rizzo explicou que o 
medicamento não será o único a 
ser testado e que outros 
medicamentos serão usados. 'A 
hidroxicloroquina não é a única 
alternativa que existe que tem 
mostrado dados promissores', disse 
Rizzo ao Brazil Journal. 
 
Vale lembrar, no entanto, que o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
divulgou a juízes de todo o país um 
estudo técnico elaborado pelo 
hospital Sírio Libanês e que aponta 
incerteza da eficácia do uso da 
hidroxicloroquina e da cloroquina no 

tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. 
 
Na sexta-feira passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu enquadrar a 
hidroxicloroquina e cloroquina como medicamentos de controle especial. Amedida foi tomada devido 
ao aumento da procura depois que algumas pesquisas indicaram que os produtos podem ser 
utilizados no tratamento da Covid - 19 . 



 
 

 
O CNJ informou que a iniciativa de apresentar o relatório do Sírio Libanês aos juízes se deve ao 
agravamento da epidemia no Brasil e à possibilidade de que isso leve a ações judiciais pedindo a 
liberação do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina. As substâncias estão presentes em 
medicamentos contra a malária, reumatismo, inflamação nas articulações, lúpus, entre outros. 
 
Por aqui, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou ontem que vai garantir o 
acesso gratuito aos medicamentos com a substância hidroxicloroquina para todos os pacientes que 
tiverem exames oureceitas médicas que comprovem a necessidade do uso, mesmo que não 
estejam cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Os pacientes devem enviar e-mail para: hidroxi@ saude.ba.gov.br, com a documentação e exames. 
Outra opção é mandar a documentação para o endereço: FIMA E, Praça Conselheiro João Al fredo, 
s/nº - Pau Miúdo, em Salvador. 
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Judiciário afetado pela 'crise' do coronavírus 
 

Todos os setores da sociedade brasileira foram 
impactados direta ou indiretamente pela crise 
do coronavírus. Na esfera pública, os poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário também 
estão se organizando e readaptando suas 
rotinas. Ainda na semana passada, o CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça), aprovou 
resoluções e fez comunicado oficial aos 
tribunais, assinado pelo presidente, ministro 
Dias Toffoli, e pelo corregedor do CNJ, ministro 
Humberto Martins, repassando as orientações 
que já estão em vigor. 'É momento de 
cuidarmos uns dos outros, de termos 
solidariedade e de nos protegermos. E é 
momento de continuarmos trabalhando juntos 
para entregar a cada um o que é seu. Os ideais 
de Justiça pelos quais sempre lutamos no 
nosso dia a dia devem estar cada vez mais 
presentes: igualdade e fraternidade sustentando 
o valor insuplantável da dignidade da pessoa 
humana', diz a introdução do documento. 
 
A Resolução 313/2020, aprovada pelo CNJ, 
regulamenta o regime especial do Judiciário 
nesse período difícil e uniformiza o 
funcionamento dos mais de 90 tribunais em 
todo o país. De acordo com o comunicado, 'os 
prazos processuais estão suspensos, mas 
magistrados e servidores precisam continuar 
trabalhando de forma remota, com a realização 
dos atos normalmente e atendendo as 
demandas da sociedade, o que é facilitado pela 
grande maioria dos processos estarem 
digitalizados hoje em dia'. Pelo artigo 5º da 
resolução, 'ficam suspensos os prazos 
processuais a contar da publicação desta 

Resolução, até o dia 30 de abril de 2020'. 
 
Segundo o documento, os tribunais devem manter estrutura física mínima para aqueles casos e atos 
de urgência que demandem a intervenção imediata do Poder Judiciário e que não podem ser 
realizados por meio virtual. 'Audiências, sessões de julgamento, reuniões e despachos serão feitos 
de maneira exclusivamente virtual neste período, dentro das possibilidades e organização dos 
tribunais. O Judiciário, por ser um serviço indispensável à sociedade, como médicos, agentes de 



 
 

saúde e bombeiros, continua em funcionamento, mas seguindo as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil', aponta o documento. 
 
O comunicado ainda afirma que 'a Resolução 313/2020 tem caráter excepcional e dentro do período 
de sua vigência suplanta outras Resoluções emitidas pelo CNJ que tratem de matéria em sentido 
diverso. Os Tribunais, dentro da sua realidade própria, devem regulamentar o funcionamento desse 
regime especial, seguindo as diretrizes do CNJ. Em até 10 dias, todos devem submeter seus atos ao 
CNJ, para homologação e para trazer segurança jurídica a todos'. 
 
TJ-PR suspende prazos processuais e administrativos até 30 de abril 
 
O TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) editou o Decreto Judiciário nº 172/2020, que suspende os 
prazos processuais e administrativos na Justiça Estadual paranaense até o dia 30 de abril de 2020 e 
revoga o Decreto Judiciário nº 161/2020. O ato normativo atende às determinações da Resolução nº 
313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu medidas de prevenção ao contágio 
pelo novo Coronavírus em todo o Judiciário brasileiro. 
 
Além da suspensão dos prazos, o Decreto Judiciário nº 172/2020 determina o fechamento dos 
edifícios dos Fóruns e do Tribunal de Justiça e estabelece o trabalho remoto de magistrados, 
servidores e estagiários. As medidas adotadas no Paraná consideram a situação peculiar no Estado, 
em que os processos judiciais e administrativos tramitam em sistema eletrônico digital - o que 
permite a utilização mais ampla do teletrabalho. 
 
Prestação jurisdicional 
 
Apesar da suspensão dos prazos e da dispensa do trabalho presencial, magistrados, servidores e 
estagiários manterão suas atividades regulares no horário de expediente, de modo a garantir a 
continuidade de atos processuais como análise de juntada, conclusão, despacho, decisão, sentença, 
acórdão, publicação, cumprimento e expedição. 
 
Gabinetes, secretarias e unidades administrativas manterão canal de atendimento remoto por 
telefone, e-mail e outros meios eletrônicos, que podem ser consultados no Portal do TJ-PR, 
destacando que serão priorizados a expedição de alvarás; a movimentação dos feitos que possam 
resultar liberação de numerário às partes; os tendentes a evitar o perecimento de direito e os 
relacionados ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Será mantido o 
Plantão Judiciário, o mesmo já realizado nos dias em que não há expediente e nos dias úteis, fora 
do horário de expediente. 


