
 
 
  



 
 

Sumário 

32 grandes empresários defendem plano similar ao de Bolsonaro para isolamento ........................................... 3 

Um egoísta isolado ................................................................................................................................................. 5 

BNDES deve anunciar mais R$ 20 bilhões contra efeito do coronavírus ............................................................... 7 

Em meio à pandemia, Bolsonaro inclui atividades religiosas em lista de serviços essenciais ............................... 9 

Nova MP deve permitir suspensão de salário, mas pagando seguro-desemprego ............................................. 11 

Primeiro estudo com hidroxicloroquina no País terá resultado em dois meses ................................................. 13 

Prescrição e covid-19: o que pode ser feito em relação aos prazos prescricionais? ........................................... 15 

O Judiciário em meio à crise do coronavírus ........................................................................................................ 19 

CNJ: declarações de nascimento e óbito podem ser enviadas por e-mail ........................................................... 21 

CNJ suspende por 30 dias licitação para lanches de Toffoli em voos da FAB ...................................................... 22 

CIDH pede que países adotem recomendação do CNJ sobre coronavírus .......................................................... 23 

MP-Pró Sociedade questiona medida do CNJ por risco de soltura em massa ..................................................... 25 

Consultoria jurídica de advocacia pública é serviço essencial, diz decreto de Bolsonaro ................................... 27 

PGR quer destinar R$ 51 milhões do bunker de Geddel ao combate à Covid-19................................................ 29 

Juízes estão analisando processos de casa .......................................................................................................... 31 

Justiça transforma prisão preventiva em domiciliar ............................................................................................ 33 

Apenados do grupo de risco de infecção pelo Coronavírus ficarão em prisão domiciliar por 30 dias ................ 34 

No grupo de risco, ex-prefeito preso suspeito de propina tem prisão domiciliar aceita por causa do 

coronavírus ........................................................................................................................................................... 36 

Poder Judiciário do Ceará atua por teletrabalho e divulga lista com 400 contatos para acesso à Justiça .......... 38 

Execução penal monitora lista com mais de 70 presos do AM que integram grupo de risco do coronavírus .... 39 

DF: casos de violência doméstica serão recebidos por WhatsApp ...................................................................... 41 

Suspensa norma que restringe acesso a informações públicas ........................................................................... 42 

Mais notícias importantes .................................................................................................................................... 44 

 
  



 
 

 

26/03/2020 00h00 

 

32 grandes empresários defendem plano similar ao de 

Bolsonaro para isolamento 
 

Com a escalada de medidas sanitárias de 
isolamento para contenção da velocidade 
de contágio pelo coronavírus no Brasil, 32 
grandes empresários demostram 
alinhamento com a proposta do presidente 
Jair Bolsonaro de optar pelo isolamento 
vertical — deixando fora das atividades da 
cadeia de produção pessoas com 60 anos 
ou mais, portadores de comorbidades ou 
doenças que os coloquem no grupo de risco 
para a covid-19, e jovens que apresentem 
sintomas de gripe ou resfriado. 
 
Na indústria, a solução seria colocar os 
funcionários a dois metros de distância, 
seguir protocolos rígidos de higienização e 
aferir a temperatura dos trabalhadores a 
cada duas horas. Os que apresentassem 
sintomas de gripe ou febre seriam 
dispensados e encaminhados para casa ou 
atendimento ambulatorial. 
 
Ainda que o pronunciamento do presidente 
em cadeia nacional de rádio e TV, 
anteontem à noite, tenha soado radical, 
empresários ligados à Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e 
ao Conselho Diálogo pelo Brasil, entidade 
que reúne as maiores empresas do Brasil, 
estão preocupados com uma situação de 
colapso econômico e produtivo que 
acreditam que possa se instalar após três 
ou quatro meses de quarentena. O 
conselho é vinculado à Fiesp. 
 
Essa preocupação do empresariado foi 

reportada ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, na reunião com 
empresários realizada na terça-feira. 
 
Há consenso no empresariado de que alguns setores não podem parar, mesmo no meio de uma 
pandemia mundial, sob risco de interrupção das cadeias de produção e logística. Na reunião com o 
presidente do Supremo foi dito que uma eventual disruptura total da produção em frigoríficos, por 
exemplo, ao longo de um mês, levaria ao desabastecimento quase imediato de supermercados. 



 
 

 
A interrupção total da atividade produtiva causaria desbastecimento até dezembro, estimaram 
alguns dos participantes da conversa com Toffoli. 
 
Wesley Batista, presidente de operações do frigorífico JBS na América Latina, disse que a empresa 
pretende manter seus cerca de 120 mil funcionários e explicou que o processo produtivo envolve 10 
mil famílias de produtores rurais integrados na cadeia de suínos e aves, além de cerca de 35 mil 
pecuaristas. 
 
“É preciso que tenhamos certeza de que haverá harmonia entre os três Poderes, além de segurança 
jurídica”, disse o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. 
 
O empresário Paulo Moll, da Rede D’O r, manifestou preocupação com o fornecimento de insumos. 
De acordo com ele, há Estados requisitando todo o estoque disponível. “Isso rompe toda a cadeia de 
fornecimento aos hospitais”, alertou ao presidente do Supremo. 
 
Já o presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, destacou preocupação com a retomada da 
economia num ambiente de calamidade e incertezas. 
 
O entendimento do empresariado se choca com a opinião do ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, que é contrário à proposta de isolamento vertical. O ministro vinha afirmando sua 
preferência por seguir o rigor dos protocolos internacionais, com o foco voltado à contenção da curva 
de crescimento do contágio. Mas ontem, em entrevista coletiva em Brasília, Mandetta usou tom 
conciliador e sugeriu a adoção de uma solução intermediária, mais próxima da desejada pelos 
industriais alinhados ao presidente Bolsonaro. 
 
Em uma conversa ocorrida ontem, na Fiesp, um interlocutor resumiu a angústia do empresariado: 
“Um país não pode ser governado apenas pelo crivo médico. Se não houver produção e logística, os 
médicos na linha de frente vão comer o que? Vão trabalhar com água e luz gerada por quem?” 
 
O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, tem evitado comentar publicamente os embates sobre a adoção 
ou não do isolamento vertical. Potencial candidato ao governo do Estado de São Paulo em 2022 e 
futuro coordenador do partido de Bolsonaro em São Paulo, o Aliança Pelo Brasil, Skaf tem fugido do 
desgaste político. Ele é hoje o principal interlocutor da indústria paulista com o governo Bolsonaro. 
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Jair Bolsonaro é um homem só. Abandonado e esquecido pelos que se aproximaram e por aliados de 
primeira hora, diminuído pelo Congresso, afastado por governadores e cada vez mais execrado pela 
maioria dos brasileiros. Com mais de 60 anos, ele deveria estar isolado socialmente para não se 
contaminar com o coronavírus. Mas o presidente conseguiu construir para si próprio uma ilha política 
que antes só foi vista durante os meses que antecederam o impeachment do ex-presidente Fernando 
Collor. Nem Dilma, nos seus piores dias, esteve tão solitária quanto Bolsonaro hoje. 
 

Um egoísta isolado 
 

ASCÂNIO SELEME 
 
Jair Bolsonaro é um homem só. Abandonado 
por aliados de primeira hora, esquecido pelos 
que se aproximaram por oportunidade, 
diminuído pelo Congresso, afastado por 
governadores e cada vez mais execrado pela 
maioria dos brasileiros. Com mais de 60 anos, 
ele deveria estar isolado socialmente para não 
se contaminar com o coronavírus. Mas o 
presidente conseguiu construir para si próprio 
uma ilha política que antes só foi vista durante 
os meses que antecederam o impeachment do 
ex-presidente Fernando Collor. Nem Dilma, nos 
seus piores dias, esteve tão solitária quanto 
Bolsonaro hoje. 
 
A responsabilidade por essa solidão é 
inteiramente sua. Bolsonaro não pode culpar o 
Supremo, o Congresso ou a imprensa, embora 
tente sempre. Foi ele que se colocou nessa 
situação. Sua descida para o fundo do poço foi 
acontecendo aos poucos, mas desde o começo 
deu para perceber que era uma descida 
inexorável. Agora, no auge da maior crise 
sanitária dos últimos cem anos, estamos 
encrencados com um presidente isolado, 
agitado, que produz barulho e se afasta cada 
vez mais da lucidez. 
 
O pronunciamento absurdo da terça-feira, a 
entrevista tresloucada na porta do Alvorada e a 
gritaria ofensiva na reunião com os 
governadores de ontem mostram um homem 
desequilibrado, que já não consegue raciocinar 

livre dos preconceitos que constroem o seu caráter. Bolsonaro é um egoísta. Ele claramente não 
está interessado na saúde dos brasileiros. Seu negócio é confundir as pessoas, tentando colocar no 



 
 

colo de outros os problemas econômicos e políticos que vão resultar da pandemia que assalta 
também o Brasil. 
 
Nada como um dia depois do outro 
 
Na hora do aperto é que se conhece o coração das pessoas. Foi o que se viu com a pesquisa 
Datafolha que trata da confiabilidade das informações sobre coronavírus publicadas pelos meios de 
comunicação e pelas redes sociais. Foi um banho. Apenas 12% confiam no Facebook e no 
WhatsApp, contra 56% que confiam nos jornais impressos e 61% nos programas jornalísticos das 
TVs. Não significa que as redes sociais não são úteis nessa hora. São. Para divulgar conteúdo bem 
apurado e checado pelos veículos profissionais. 
 
Não foram apenas Jair Bolsonaro e seus seguidores que atacaram a imprensa de maneira feroz e 
sem trégua nos últimos tempos (a Federação Nacional dos Jornalistas contabilizou mais de cem 
ataques do presidente no ano passado). Lula e os petistas, que negaram o mensalão e se 
recusaram a fazer uma autocrítica do maior escândalo de corrupção da história da Petrobras, 
também sonharam em calar os jornais e os jornalistas. Foi na usina de idéias retrógradas do PT que 
se imaginou um certo controle externo da mídia, apelido carinhoso que inventaram para censura à 
imprensa. Antes da revolução digital, houve até quem sugerisse proibir a importação de papel jornal. 
 
O mesmo pode-se dizer sobre o tratamento dispensado ao Legislativo e ao Judiciário, que até outro 
dia eram vilipendiados pelos bolsonaristas, sobretudo os que foram às ruas pedir a volta da ditadura 
e o fechamento do Congresso e do Supremo. Num passado muito recente, os petistas também 
tomaram ruas e praças para acusar o Congresso de aplicar um golpe contra Dilma, e o Supremo, 
por não deter a Lava-Jato. E o que vão dizer agora ao ver os dois poderes corrigindo erros do 
governo Bolsonaro? 
 
Milhares de bolsonaristas e petistas, entre outros, estariam desalentados amanhã ou depois se não 
fosse o grito de Rodrigo Maia e Dias Toffoli contra a MP que permitia a suspensão de contratos de 
trabalho e salários por quatro meses. Imaginem se não houvesse Congresso ou Supremo numa 
hora dessa. A MP de Bolsonaro e Guedes seria ainda mais dura. Ou alguém acha mesmo que foi 
um erro de digitação ou um esquecimento bobo a ausência de previsão de compensação financeira 
aos que tiverem seus contratos de trabalho e salários suspensos? 
 
A atenção permanente do Legislativo, do Judiciário e da imprensa é vital para impedir as investidas 
antidemocráticas, autoritárias ou apenas economicistas dos governantes. Parece que a maioria 
agora enxerga isso. 
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Além dos 55 bilhões já anunciados, BNDS deve liberar mais 20 bilhões para minimizar os efeitos da 
crise econômica gerada pelo coronavírus. BB e CEF também anunciaram iniciativas para diminuir o 
impacto da crise na economia e na vida de cada um. 
 

BNDES deve anunciar mais R$ 20 bilhões contra efeito do 

coronavírus 
 

O BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social) deve 
anunciar a injeção de mais R$ 20 bilhões em 
medidas que visam mitigar os efeitos da 
pandemia do coronavírus na economia. 
 
O pacote ainda está sendo fechado e pode 
beneficiar setores já fragilizados, como 
hotelaria e restaurantes. 
 
Será a segunda injeção de recursos na 
economia. No domingo (22), a instituição 
anunciou medidas que totalizavam R$ 55 
bilhões. 
 
O valor equivalia a quase a totalidade dos 
desembolsos do banco em 2019. 
 
Banco do Brasil e Caixa, as outras duas 
grandes instituições financeiras do governo, 
já haviam adotado ações para mitigar os 
reflexos do vírus na economia, como reforço 
no crédito e corte em juros. 
 
As medidas anunciadas pelo BNDES eram 
as seguintes: 
 
1) transferência de recursos do fundo do PIS-
Pasep para o FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), no valor de R$ 20 
bilhões; 
 
2) suspensão temporária de pagamentos de 
parcelas de financiamentos concedidos 
diretamente para empresas, no valor de R$ 
19 bilhões; 
 



 
 

3) suspensão em caráter temporário de pagamentos de parcelas de financiamentos indiretos para 
empresas no valor de R$ 11 bilhões; 
 
4) ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas, via bancos parceiros, no valor de 
R$ 5 bilhões. 
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Em meio à pandemia, Bolsonaro inclui atividades religiosas 

em lista de serviços essenciais 
 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) incluiu 
atividades religiosas e casas lotéricas no rol de 
serviços essenciais, que não podem ser 
interrompidos durante os esforços de combate ao 
novo coronavírus. 
 
Bolsonaro publicou nesta quinta-feira (26) um 
decreto que atualiza uma primeira lista publicada 
em 20 de março. A norma estabelece que fica 
proibida "a restrição à circulação de trabalhadores 
que possa afetar o funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais, e de cargas de 
qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros necessários à 
população". 
 
Na sexta-feira (20), em entrevista ao SBT, o 
presidente defendeu que, durante a pandemia, os 
templos religiosos permaneçam abertos. 
 
"Muita gente para dar satisfação ao seu eleitorado 
toma providências absurdas. Fechando shopping, 
tem gente que quer fechar igreja, [que] é o último 
refúgio das pessoas", declarou o presidente ao 
apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho. A 
entrevista foi gravada na quinta (19). 
 
"Eu acho que o pastor vai saber conduzir o seu 
culto. Ele vai ter consciência —o pastor, o padre —
, se a igreja está muito cheia, falar alguma coisa. 
Ele vai decidir lá", acrescentou Bolsonaro, que 
também argumentou na entrevista que a garantia 
de culto é um direito no Brasil. 
 

Diante da escalada de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil e da recomendação de 
sanitaristas de que a redução do contato social é medida efetiva para reduzir a contaminação, 
governadores e prefeitos têm adotados medidas para restringir a circulação de pessoas. 
 
Sobre as casas lotéricas, Bolsonaro anunciou na quarta (25) que atualizaria o decreto para incluí-las 
como atividades essenciais. 
 



 
 

"No Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou 
municipais. Para que possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282", 
escreveu o presidente no Twitter. 
 
No sábado (21), a Caixa Econômica Federal já havia suspendido, por três meses, os sorteios da 
Loteria Federal na tentativa de conter o avanço da pandemia do coronavírus no país. 
 
"A Caixa informa que, em continuidade às medidas de apoio à sociedade, de maneira a reduzir os 
impactos trazidos pela propagação do vírus Covid-19, estão suspensos por 3 meses os sorteios das 
extrações da Loteria Federal a partir da extração 5478-0", dizia o comunicado. 
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O secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou hoje que o governo vai editar 
uma nova Medida Provisória permitindo que as empresas suspendam os contratos e os salários dos 
funcionários em meio à crise do coronavírus. Desta vez, porém, a MP também preverá que o 
trabalhador afetado receba recursos do seguro-desemprego. De acordo com Bianco, a MP já está no 
Palácio do Planalto para apreciação do presidente Jair Bolsonaro. O secretário não informou valores 
ou prazos para a medida. 
 

Nova MP deve permitir suspensão de salário, mas pagando 

seguro-desemprego 
 

O secretário especial da Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco, afirmou hoje que o governo vai 
editar uma nova Medida Provisória permitindo que 
as empresas suspendam os contratos e os 
salários dos funcionários em meio à crise do 
coronavírus. 
 
Desta vez, porém, a MP também preverá que o 
trabalhador afetado receba recursos do seguro-
desemprego. De acordo com Bianco, a MP já está 
no Palácio do Planalto para apreciação do 
presidente Jair Bolsonaro. O secretário não 
informou valores ou prazos para a medida. 
 
Na noite de domingo (22), Bolsonaro publicou uma 
MP permitindo que as empresas suspendessem 
os contratos e os salários dos funcionários por até 
quatro meses. A medida não previa nenhum 
pagamento do governo ao trabalhador. A MP teve 
forte repercussão negativa, e o presidente 
revogou, na segunda-feira, o trecho que previa a 
suspensão dos salários. Depois, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, disse que havia um erro 
de redação no texto. 
 
A nova MP que será publicada também preverá, 
segundo Bianco, redução salarial por faixa de 
renda. Também neste caso, o trabalhador 
receberia algum auxílio na forma do seguro-
desemprego. 
 
"Se criarmos um ambiente de demissão em 
massa, já gastaremos com o seguro desemprego, 
e esse gasto não vai ser inteligente, porque 
gastaremos e não manteremos emprego", disse 



 
 

Bianco, durante videoconferência com analistas da corretora XP Investimentos, na manhã desta 
quinta-feira (26). 
 
Segundo o secretário, a lógica estudada, chancelada por Guedes e que está em fase de validação 
pelo presidente cria faixas salarial. Em todas elas, uma porcentagem do salário seria paga pelo 
governo, garantindo um salário mínimo. "O objetivo é fomentar as empresas para que não parem 
100%, não tenham que demitir", disse. 
 
Assim como estava no texto da MP anterior, o ajuste salarial viria de um acordo entre empregado, 
empregador e governo. "Todos dando sua parcela de contribuição", afirmou Bianco. 
 
Pego de surpresa 
 
O secretário disse ainda que a MP 927, publicada no domingo, foi elogiada em diversos países do 
mundo e que a estimativa é que com ela já tenham sido protegidos diversos empregos. 
 
"Ganhamos de sete a oito semanas sem demissões, regulamentando o banco de horas, as férias 
coletivas, as férias individuais, a antecipação de feriados", disse. 
 
Bianco admitiu que o ministério da Economia foi pego de surpresa com a pandemia, mas salientou 
que o governo está fazendo o que pode para criar um ambiente propício para evitar demissões. 
 
"Não demitam, confiem no governo. O governo tem criado soluções", apelou para os analistas da 
XP. 
 
  



 
 

26/03/2020 06h00 

 

 

Primeiro estudo com hidroxicloroquina no País terá resultado 

em dois meses 
 

O primeiro estudo clínico do País a testar o uso 
da hidroxicloroquina para tratamento de infecção 
pelo coronavírus terá seus resultados divulgados 
em dois ou três meses e envolverá 1,3 mil 
pacientes e 70 hospitais. 
 
A iniciativa, batizada de Coalizão Covid Brasil, 
será coordenada pelos Hospitais do Coração 
(HCor), Albert Einstein e Sírio-Libanês em 
parceria com a Rede Brasileira de Pesquisa em 
Terapia Intensiva (BRICNet) e o Ministério da 
Saúde. O laboratório EMS participará das 
pesquisas com a doação de parte dos 
medicamentos que serão utilizados na 
investigação. 
 
Os cientistas dividiram o projeto em três 
pesquisas. Nas duas primeiras, a 
hidroxicloroquina será testada sozinha ou em 
conjunto com um antibiótico. Na terceira 
pesquisa, o teste será feito com dexametasona, 
anti-inflamatório corticoide. Os três estudos serão 
feitos simultaneamente e avaliarão o resultado 
dos remédios em pacientes com diferentes níveis 
de gravidade. 
 
O primeiro projeto de pesquisa será voltado para 
pacientes internados, mas que não precisam de 
altas doses de oxigênio nem ventilação 
mecânica. Os 630 participantes dessa fase serão 
divididos em três grupos: um deles receberá 
somente a hidroxicloroquina, o segunda receberá 
o mesmo remédio associado ao antibiótico 
azitromicina e o terceiro será o grupo controle, 
que não receberá nenhuma dessas medicações. 
"Nesse caso, vamos avaliar se a medicação 

acelera a melhora e previne complicações no caso de uma infecção", explica Alexandre Biasi 
Cavalcanti, superintendente de pesquisa do HCor. 
 
O segundo estudo será feito com 440 pacientes com quadros mais graves, que precisam de algum 
tipo de suporte respiratório. Eles serão divididos em dois grupos: o que receberá somente a 
hidroxicloroquina e o que será tratado com a combinação dos dois remédios testados no primeiro 



 
 

grupo. A ideia é saber se a hidroxicloroquina tem eficácia no tratamento da infecção e se seus 
efeitos podem ser potencializados com o uso conjunto com a azitromicina.  
 
Já a terceira pesquisa terá como alvo 284 pacientes em estado crítico, que precisam de ventilação 
mecânica invasiva (intubação). Estes serão divididos em dois grupos: metade receberá a 
dexametasona e o restante não tomará a medicação, ficando apenas com as medidas padrão de 
suporte respiratório. 
 
"As duas primeiras já receberam o aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) em 
tempo recorde. Os protocolos ficaram prontos no fim da semana passada e foram aprovados em 
poucos dias", destaca Otávio Berwanger, diretor de pesquisas clínicas do Einstein. Os 
pesquisadores contam que ao menos 35 hospitais já foram habilitados para participar do estudo e 
esperam que esse número chegue a 70.  
 
Remédios a base de cloroquina têm registro há anos no Brasil para tratamento de doenças como 
artrite, lúpus e malária, mas ganharam destaque nos últimos dias após testes preliminares feitos por 
chineses e sul-coreanos mostrarem que as drogas são efetivas em limitar a replicação do novo 
coronavírus in vitro e provocar melhoras em pacientes tratados com o remédio. 
 
Os testes internacionais, porém, foram feitos com um número pequeno de participantes, o que faz 
com que as evidências científicas sejam pouco robustas. Mesmo assim, diante da falta de uma 
medicação específica para a covid-19, hospitais brasileiros já estão oferecendo o remédio de forma 
compassiva a pacientes em estado crítico.  Esse tipo de uso ocorre quando uma droga pode ser 
utilizada mesmo sem estudos suficiente, contanto que em casos de pacientes graves, sem outras 
opções terapêuticas. 
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Prescrição e covid-19: o que pode ser feito em relação aos 

prazos prescricionais? 
 

Aline de Miranda Valverde Terra e Daniel Bucar* 
 
O momento por que o mundo passa é único e a 
sua excepcionalidade provoca inevitáveis 
reflexos na rotina social. Da mesma forma e na 
medida do possível, busca-se adequar o 
ordenamento jurídico às decisões tomadas pelos 
Poderes da República, destinadas à redução 
dos efeitos da pandemia provocada pelo vírus 
SARS-Cov-2, que ocasiona a enfermidade 
covid-19. Isolamento social, interrupção de 
transporte público, proibição de acesso a 
determinados locais, fechamento de comércio e 
suspensão de serviços judiciais não prioritários 
são providências tomadas que afetam o 
cotidiano da sociedade brasileira. 
 
Nem mesmo do mais atento legislador ordinário 
seria possível cobrar solução prévia e específica 
à extraordinária situação como a que ora se 
vivencia. De todo modo, para determinadas 
situações, a lei previu abstratamente a saída de 
emergência da força maior (ou caso fortuito), 
cuja eficácia, para além da necessária análise 
do caso concreto, não abarca todas as 
disciplinas jurídicas. 
 
Entre os institutos que não foram abrangidos 
pelos efeitos de uma força maior abstrata está a 
prescrição. Os arts. 197, 198 e 199 do Código 
Civil não contemplam qualquer previsão 
genérica relativa a fatos necessários e 
irresistíveis que, obstando o exercício da 
pretensão, suspenderiam a contagem dos 
prazos. Paradoxalmente, se o pilar fundamental 
da prescrição é a segurança jurídica[1], o 

período de exceção que se experimenta em razão da pandemia traz, justamente, inquietante 
incerteza jurídica a credores que se veem, apesar das dificuldades inerentes ao contexto, instados a 
agir no sentido de conservar seu crédito. 
 
É importante notar que, de modo diverso, observa-se na experiência estrangeira a precaução do 
legislador em, diante de período de excepcionalidade durante o qual não é exigível dos credores que 
acorram ao Poder Judiciário para preservar seus interesses, resguardar suas pretensões. 



 
 

 
Nesse sentido, o Código Civil francês dispõe em seu artigo 2.234 que o prazo prescricional não 
corre ou fica suspenso contra aquele que está impossibilitado de deduzir sua pretensão em 
decorrência de força maior. Em previsão semelhante, mas com certa delimitação de tempo, o §206 
do Código Civil alemão afirma que se suspende a prescrição por conta de força maior, quando faltar 
seis meses para a consumação de seu prazo específico. Sem precisar ir tão distante, o Código Civil 
argentino de 2012 também previu, em diversa medida, a suspensão do prazo prescricional quando o 
credor estiver impossibilitado ou com dificuldade de fato para o exercício de sua pretensão. Segundo 
o art. 3.980 daquele Código, além de o fato concreto impeditivo se submeter ao crivo do julgador, a 
pretensão deve, de toda forma, ser aduzida nos três meses seguintes à cessação do impedimento. 
 
Perceba-se que embora as normas ostentem certa abstração, revelam firme orientação voltada à 
paralisação da corrida contra o tempo, em momento no qual a sociedade não deve se ocupar com o 
exercício de pretensões. 
 
No que toca especificamente ao SARS-Cov-2, é exemplar a norma espanhola que declarou o estado 
de emergência para a gestão da crise sanitária causada pela pandemia. Na disposição adicional 
quarta do Decreto Real 463/2020, previu-se expressamente a suspensão dos prazos prescricionais 
de qualquer pretensão durante a vigência do estado de emergência. No mesmo sentido, a Lei nº 1-
A/2020 de Portugal, no art. 7º, 3, estabeleceu que 'a situação excepcional constitui igualmente causa 
de suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de processos e 
procedimentos'. 
 
No Brasil, embora o Decreto Legislativo 06/2020 tenha reconhecido o estado de calamidade pública, 
sua declaração teve por único propósito permitir a inobservância de metas de responsabilidade 
fiscal, de forma a admitir a destinação de gastos públicos para o enfrentamento da epidemia, sem se 
ocupar, contudo, dos prazos prescricionais. No entanto, o legislador cuidou do tema neste momento 
de excepcionalidade casuisticamente, para específicas situações. Assim, previu-se a suspensão da 
pretensão relativa (i) à cobrança de contribuições do FGTS, prevista no art. 23 da Medida Provisória 
927/2020, pelo prazo de 120 dias contados da vigência da referida normativa (dirigida à flexibilização 
de direitos trabalhistas durante a calamidade pública), e (ii) à responsabilidade administrativa de 
servidores públicos, enquanto vigorar o regime excepcional (art. 6º-C, da Lei 13.979/2020, de acordo 
com a redação dada pela Medida Provisória 928/2020). 
 
Quanto às demais pretensões, a situação é deveras complexa, sobretudo tendo em vista, além da 
taxatividade das causas suspensivas previstas pelo Código Civil, a Resolução nº 313/2020 editada 
pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo art. 5º suspende os prazos processuais a contar da 
publicação da Resolução, enquanto o art. 2º, §1º, I, impõe aos tribunais que garantam, 
minimamente, 'a distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos 
procedimentos de urgência'. 
 
Da leitura dos dispositivos observa-se que, a despeito de os prazos processuais estarem suspensos, 
ainda é possível a distribuição de processos judiciais, seja eletrônica ou presencialmente naquelas 
comarcas que ainda não dispõem de processo eletrônico. Logo, do ponto de vista legal, o acesso à 
justiça está garantido aos credores, que não apenas poderão, mas deverão distribuir suas 
demandas voltadas ao exercício de suas pretensões, cujos prazos não estão, portanto, suspensos. 
Insta sublinhar que os interesses dos devedores, por sua vez, estão devidamente resguardados pela 
suspensão dos prazos processuais, deles não sendo exigido, nesse cenário adverso, que voltem 
suas atenções para a elaboração de sua defesa em juízo. Em definitivo, a Resolução protegeu, de 



 
 

um lado, o devedor, ao suspender o prazo processual, mas não adotou o mesmo tratamento para o 
credor, contra quem o tempo continua a correr. 
 
Note-se que mesmo adotando-se interpretação que permita contemplar causas suspensivas não 
expressamente previstas nos artigos da legislação civil antes referidos, mas que guardem identidade 
funcional com aquelas neles elencadas[2] - a exemplo da extensão da suspensão prevista no art. 
197, I, aos companheiros -, a atual conjuntura não parece suficiente para conduzir à ampla 
suspensão dos prazos prescricionais. Isso porque, nos termos do art. 198, não corre a prescrição 
contra os incapazes, os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos 
Municípios, nem contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. 
Excluindo-se os incapazes, a suspensão nas demais situações decorre do fato de o credor não 
poder cuidar adequadamente de seus interesses por estar atuando em favor do Estado, em favor do 
interesse público, o que não se verifica, no comum dos casos, com os credores na presente 
situação. 
 
Nem mesmo a compreensão mais abrangente sustentada, entre outros, por Câmara Leal acerca das 
causas suspensivas parece capaz de beneficiar os credores na conjuntura contemporânea. O autor 
interpreta extensivamente o rol do art. 198 para ampliar a enumeração feita pela lei e 'nela incluir 
casos que se enquadram perfeitamente no preceito geral que presidiu ao pensamento do legislador', 
de modo a admitir a suspensão, por exemplo, na hipótese de a justiça sofrer 'paralisação na sua 
atividade, por motivo de força maior, como no caso de calamidade pública'.[3] Como a Resolução nº 
313/2020 estabeleceu que os tribunais devem garantir a distribuição de processos judiciais, não está 
o credor verdadeiramente impedido de deduzir sua pretensão, pelo que não se enquadra a hipótese 
na linha de raciocínio oferecida pelo autor. 
 
Poder-se-ia até cogitar que nas comarcas em que ainda não há distribuição eletrônica, não seria 
exigível do credor - nem de seu advogado - que violasse o isolamento social imposto pelo Poder 
Público para interromper a prescrição ajuizando a ação cabível, a vulnerar sua integridade 
psicofísica para tutelar interesse, no mais das vezes, exclusivamente patrimonial. A se admitir tal 
raciocínio, ter-se-ia forçosamente que reconhecer a suspensão de todos os prazos prescricionais, 
mesmo em relação àqueles que poderiam ser interrompidos em comarcas que dispõem de processo 
eletrônico, sob pena de se instaurar ainda maior insegurança jurídica - imagine-se a dificuldade que 
seria reconhecer a suspensão com base na comarca em que a pretensão deveria ser exercida? 
 
O argumento, todavia, suscita grande controvérsia, e a prudência recomenda que os credores 
considerem em curso seus prazos prescricionais, adotando as medidas pertinentes para a 
preservação de sua pretensão, seja ajuizando a ação cabível, ou mesmo adotando alguma das 
demais condutas elencadas no art. 202 do Código Civil, a exemplo do protesto judicial. 
 
Diante desse contexto, de lege lata, é possível entrever ao menos uma situação que pode auxiliar as 
partes neste período de excepcionalidade, qual seja, o ainda consentido exercício legítimo da 
autonomia privada, a despeito da inflexibilidade da disciplina da prescrição no Código Civil, cujo 
exemplo mais eloquente é o art. 192, segundo o qual 'os prazos de prescrição não podem ser 
alterados por acordo das partes'. 
 
Com efeito, o art. 202 do Código Civil elenca as hipóteses em que é possível interromper o prazo 
prescricional. Deste rol, verifica-se que todos os atos de interrupção derivam de um comportamento 
unilateral do credor (incisos I a V) ou do devedor (VI), a revelar a preservação de resquício de 
autonomia privada no âmbito da prescrição. Sob o mesmo viés, prestigia-se a autonomia privada ao 
se conferir ao devedor a faculdade de renunciar à prescrição (art. 191, Código Civil), cujo ato 



 
 

também decorre de ato unilateral. Em ambas as hipóteses, o que ocorre é justamente o 
prolongamento ou a ressurreição do prazo prescricional em razão de atos volitivos unilaterais. 
 
Neste cenário e em chave de interpretação sistemática, não se pode impedir que as partes, a quem 
a lei já confere a faculdade de unilateralmente prolongar o prazo iniciado, compor bilateralmente 
quanto a seu alongamento. Ora, diante da excepcionalidade instaurada pela pandemia do vírus 
SARS-Cov-2, o ambiente aponta, em diferentes situações concretas, para a necessidade de 
readequação de situações jurídicas, dentre as quais não se pode excluir a relação havida entre 
credor e sua contraparte inadimplente. 
 
Portanto, eventual readaptação da situação jurídica poderá abranger o prazo prescricional iniciado, 
oferecendo-se às partes mais uma alternativa no leque de opções para a recomposição de seus 
interesses. É relevante notar que este prolongamento jamais poderá ser superior ao próprio prazo 
prescricional da pretensão em concreto, de forma que se respeite o limite disposto no caput do art. 
202, CC, consubstanciado em um único reinício, do zero, do curso da prescrição. 
 
Seja como for, fato é que o momento excepcional exige medidas igualmente excepcionais. Por isso 
mesmo, entende-se que embora a situação atual não se enquadre em qualquer das hipóteses 
previstas no art. 198, não parece exigível dos credores que voltem suas atenções e envidem seus 
esforços para a tutela de suas pretensões. Andaria bem, portanto, o Estado se, a exemplo de 
Portugal e Espanha, estabelecesse a suspensão dos prazos prescricionais, permitindo que os 
credores - assim como já consentiu aos devedores, com a suspensão dos prazos processuais - 
possam se dedicar, agora, à situação emergencial que paralisa a todos, deixando para momento 
mais oportuno a discussão acerca de seus créditos. Diante das incertezas que se avizinham, primar 
pela segurança jurídica é medida que se impõe. 
 
[1] Além da segurança jurídica, a prescrição se erige sobre outros fundamentos, analisados em 
TERRA, Aline de Miranda Valverde; BUCAR, Daniel. Autonomia Privada e Prazos Prescricionais. 
Pensar, Fortaleza, v. 22, n. 3, p. 1-19, set/dez. 2017. Disponível em 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/6835. 
[2] TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato. Fundamentos do direito civil: teoria geral do direito 
civil. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 385-386. 
[3] CÂMARA LEAL, Antônio Luis da. Da prescrição e da decadência. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, p. 165-166. 
 
*Aline de Miranda Valverde Terra, professora de Direito Civil da UERJ e da PUC-Rio. Sócia de Aline 
de Miranda Valverde Terra Consultoria Jurídica 
*Daniel Bucar, professor de Direito Civil do IBMEC. Sócio de Bucar Marano Advogados Associados 
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O Judiciário em meio à crise do coronavírus 
 

Vanessa Mateus* 
 
Nos últimos dias, fomos tomados pela 
disseminação do coronavírus em nosso país, como 
já vinha ocorrendo em outras partes do mundo, 
principalmente na China e na Europa. Um cenário 
que nos coloca sob extrema atenção e que nos 
impele a agir rápido e a fazer todo o possível para 
conter o avanço da doença, com menor impacto 
negativo possível à população, no que tange à 
prestação de serviço. 
 
O Poder Judiciário, ciente do seu papel, agiu de 
forma diligente e adotou medidas urgentes para 
garantir que seus serviços continuem sendo 
prestados e, assim, que os cidadãos não sejam 
prejudicados. E, mais ainda, para assegurar que 
demandas relacionadas ao combate do 
coronavírus sejam encaminhadas e decididas com 
celeridade. 
 
Para esse efeito, o Conselho Superior da 
Magistratura de São Paulo determinou, nos termos 
da Resolução 313 do Conselho Nacional de 
Justiça, que os membros do Judiciário adotem o 
trabalho remoto, de 25/3 a 30/4. 
 
Em todo país, foi determinada a suspensão dos 
prazos processuais, a fim de que advogados e 
partes não sejam prejudicados, ante a 
impossibilidade de cumprimento das 
determinações judiciais. O Judiciário, entretanto, 
continua seguindo seu trabalho. Está apreciando 
as medidas urgentes e realizando julgamentos 

virtuais, sessões de Colégio Recursal, atendimentos remotos, andamento de trabalho externo, 
redução de acervo, entre outras medidas valendo-se dos recursos tecnológicos, hoje largamente 
disponíveis. 
 
Em São Paulo, magistrados e funcionários continuarão trabalhando normalmente para que não haja 
prejuízo aos jurisdicionados, porém de forma remota, modalidade que, quando possível, tem sido 
incentivada pelas autoridades sanitárias para deter a propagação da doença. 
 



 
 

Esses esclarecimentos são importantes à opinião pública e a toda a sociedade, que precisam 
defender o fortalecimento dos serviços públicos, tão essenciais, sobretudo em situações de crise 
como a que atravessamos. 
 
Sugestões como as surgidas de corte de vencimentos de servidores que, supostamente, ficariam 
inativos, são mais do que um equívoco - são uma leviandade, uma política míope desse momento. 
Como não ter a percepção de que os valores recebidos pelo funcionalismo público, que estão 
prestando seus serviços interruptamente, serão injetados e movimentarão a economia? O corte de 
vencimentos é uma tríade de equívocos. Do ponto de vista econômico, especialmente em situações 
de calamidade, é inaceitável optar por medidas que promovam o desaquecimento da economia já 
fragilizada. Juridicamente falando, a redução de salários é inconstitucional. E, no aspecto social, 
atos como esse vão de encontro a iniciativas de países que vêm adotando políticas para reforçar o 
orçamento da população e evitar recessão. 
 
Tanto no âmbito federal, quanto no Estadual, o que se vê não é suspensão de serviços prestados 
pelo Poder Judiciário, mas sim um esforço consistente e conjunto para oferecer sua melhor 
contribuição à sociedade, nesse momento de enorme gravidade, que tantas inseguranças traz à 
população. 
 
O Judiciário não tem como parar e neste momento será muito requisitado. Apenas como exemplo, 
conforme a imprensa anunciou, o governo de São Paulo recorreu à justiça para evitar iniciativas de 
municípios, com o intuito de preservar atendimento de serviços essenciais e adiar pagamento de 
dívidas, em um total de 50 ações judiciais. 
 
Magistrados e servidores estão zelosos de seu papel e seguirão em atividade permanente, para 
garantir que os direitos individuais, coletivos e sociais não sejam afetados e que o país possa 
superar essa crise, reconhecendo a importância de suas instituições e de se haver investimentos 
contínuos nos seus serviços públicos. 
 
*Vanessa Mateus, Presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) 
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CNJ: declarações de nascimento e óbito podem ser enviadas 

por e-mail 
 

As declarações de óbito e nascimento, necessárias 
para a emissão das respectivas certidões, poderão 
a partir de agora ser enviadas aos cartórios de 
registro civil diretamente por email, sem a 
necessidade de comparecimento do interessado. 
 
A medida foi autorizada pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) diante da necessidade de reduzir os 
riscos de contaminação com o novo coronavírus 
(covid-19). 
 
No domingo (22), a corregedoria do CNJ já havia 
determinado que os cartórios suspendessem o 
atendimento presencial, observando para isso as 
determinações das autoridades de saúde pública, 
sejam municipais, estaduais ou nacionais. No 
mesmo ato, foram suspensos os prazos dos atos 
notariais pelo tempo de fechamento da serventia. 
 
A exceção foram os pedidos urgentes para a 
emissão de certidões de óbito e nascimento, que 
continuaram presenciais. Pelo novo provimento, o 
interessado pode agora enviar a documentação 
necessária por e-mail e comparecer somente para 
buscar as certidões. 
 
O novo provimento prorroga ainda os prazos legais 
para a emissão das certidões, que ficam estendidos 
para até 15 dias após o fim da emergência de saúde 
pública decretada pelo Ministério da Saúde, o que 
não tem data definida. 
 
Os endereços eletrônicos das serventias para o 
envio de declarações de nascimento e óbito serão 

divulgados no portal da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil). 
 
Em um provimento adicional, nesta quinta, o CNJ determinou ainda que os hospitais mantenham um 
registro atualizado das declarações de óbito e nascimento enviadas por email e lancem nos 
documentos, de maneira visível e destacada, o nome do cartório para o qual foram encaminhados 
eletronicamente. A medida é válida até 30 de abril. 
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CNJ suspende por 30 dias licitação para lanches de Toffoli 

em voos da FAB 
 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu 
suspender por 30 dias a licitação para compra de 
lanches para Dias Toffoli e suas comitivas 
durante viagens em voos da Força Aérea 
Brasileira (FAB). 
 
O diretor-geral do CNJ, Johaness Eck, 
determinou que o pregão seja retomado em 
'momento mais oportuno'. 
 
'Considerando o atual cenário de emergência de 
saúde pública decorrente da pandemia do Novo 
Coronavírus, bem como as diversas medidas que 
estão sendo adotadas para mitigar a propagação 
da referida doença, inclusive no que se refere às 
restrições de viagens e encontros presenciais, 
encaminhem-se os autos à Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), para que se 
suspenda, por 30 dias, a realização do Pregão 
Eletrônico n. 06/2020 a fim de que a 
Administração reavalie o momento mais oportuno 
para a realização da licitação.' 
 
A licitação, que custaria R$ 217 mil aos cofres 
públicos, foi revelada por O Antagonista na 
semana passada. É a primeira vez que um edital 
para esse tipo de serviço foi feito no CNJ. 
 
O cardápio é bem variado, com café da manhã, 
almoço e jantar. Além de estabelecer números 
que chamam a atenção, como R$ 63 mil em 
gelos em cubos e secos, estão previstas a 
compra de 126 sanduíches de filé, com gastos de 
R$ 2 mil, e de peito de peru a R$ 1,6 mil. 
 
O menu inclui ainda bandeja de frios, castanhas, 

patê de diversos sabores (gorgonzola e tomate seco), geleias (damasco, laranja e morango), iogurte 
natural e light. Além, é claro, de bebidas, como água de coco, refrigerantes com açúcar e light e 
sucos. 
 
  



 
 

26/03/2020 16h02 

 

 

CIDH pede que países adotem recomendação do CNJ sobre 

coronavírus 
 

A Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) parabenizou o Conselho 
Nacional de Justiça pela elaboração da 
Recomendação 62, que busca diminuir a 
disseminação do novo coronavírus nas prisões.  
 
Em sua conta no Twitter, a CIDH afirmou que 
"celebra a iniciativa do CNJ" e pediu que outros 
países adotem medidas similares para reduzir 
riscos epidemiológicos e o avanço da doença. 
 
"No contexto da pandemia global da Covid-19, 
a CIDH parabeniza a iniciativa do Conselho 
Nacional de Justiça que propõe medidas para 
prevenir a propagação do vírus nos sistemas 
carcerários e socioeducativos", destaca a nota. 
 
A comissão ressaltou ainda que "o CNJ 
recomenda aos magistrados a adoção de 
medidas não privativas de liberdade em 
benefício de mulheres grávidas, lactantes, 
mães de meninos e meninas com até 12 anos, 
pessoas com deficiência, indígenas e outros 
grupos de risco". 
 
A CIDH é uma das entidades do sistema 
interamericano de proteção e promoção dos 
direitos humanos nas Américas. A Comissão 
tem sua sede em Washington, nos Estados 
Unidos.  
 
A Comissão é o principal órgão autônomo da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). 
Seu mandato surgiu em 1967, com a Carta da 
OEA. Em 1969, lançou a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, popularmente 
conhecida no meio jurídico como Pacto de San 

José da Costa Rica. 
 
Entre suas atribuições, destaca-se o recebimento, análise e investigação de petições individuais nas 
quais se alega violação a direitos humanos por parte dos estados. Feito isso, a Comissão pode 
apresentar casos à jurisdição da Corte Interamericana — sediada em São José, na Costa Rica — lá 
atuando durante os trâmites e a consideração de determinados litígios. 



 
 

 
Iniciativa pioneira 
 
A CIDH não foi única organização voltada à promoção dos direitos humanos que difundiu a 
recomendação do CNJ. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) também 
está divulgando a iniciativa a outros países.  
 
“O PNUD conta com uma ampla rede de escritórios que busca sempre compartilhar as melhores 
práticas para fortalecer o desenvolvimento dos países. Nesse sentido, compartilhamos também a 
experiência do CNJ, que é pioneira em relação a prevenção da Covid-19 no sistema prisional e 
socioeducativo”, afirmou Maristela Baioni, representante-residente assistente e coordenadora 
programática da PNUD no Brasil.  
 
Após a aprovação da recomendação, no último dia 17, o presidente do CJN e do Supremo Tribunal, 
ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância da medida para atender à urgência e atipicidade da 
situação. 
 
“Estamos diante de uma pandemia com efeitos ainda desconhecidos. Mas não há dúvidas quanto à 
urgência de medidas imediatas e de natureza preventiva para os sistemas prisional e 
socioeducativos, considerando o potencial de contaminação em situação de confinamento de 
pessoas que se encontram sob a tutela do Estado. É imperativo que o Judiciário não se omita e 
adote uma resposta rápida e uniforme, evitando danos irremediáveis”, disse Toffoli. 
 
Recomendação 
 
A recomendação do CNJ busca padronizar medidas que podem ser tomadas pelos entes do 
Judiciário para combater a propagação do novo coronavírus. 
 
Uma das principais diretrizes da recomendação é no sentido de diminuir o ingresso de pessoas no 
sistema prisional e socioeducativo, adotando medidas como a transferência de pessoas presas por 
dívida alimentícia para a prisão domiciliar, e, no caso de adolescentes, a aplicação preferencial de 
medidas socioeducativas em meio aberto e revisão das decisões que determinam internação 
provisória. 
 
As medidas têm por objetivo proteger a saúde dos presos, dos magistrados e de todos os agentes 
públicos que integram o sistema de justiça penal — em especial os que se enquadram nos grupos 
de risco, como idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios, já que as aglomerações 
facilitam a propagação da doença. 
 
O CNJ também destacou a possibilidade de suspensão das audiências de custódia, considerando 
que a pandemia da Covid-19 é motivação idônea para embasar a decisão, com base no artigo 310, 
parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal. 
 
Ainda assim 
 
Apesar das recomendações, há quem se mostre recalcitrante às recomendações do CNJ. Nesta 
quarta-feira (25/3), por exemplo, a Associação Nacional de Membros do Ministério Público Pró-
Sociedade ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ADPF contra dispositivos da Recomendação 
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)  
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MP-Pró Sociedade questiona medida do CNJ por risco de 

soltura em massa 
 

A Associação Nacional de Membros do 
Ministério Público Pró-Sociedade ajuizou no 
Supremo Tribunal Federal uma ADPF contra 
dispositivos da Recomendação 62/2020 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 
recomendação sugere aos tribunais e 
magistrados a adoção de medidas preventivas 
à propagação da infecção pelo novo 
coronavírus nos sistemas de justiça penal e 
socioeducativo. 
 
Para a associação, os dispositivos são 
potencialmente ofensivos ao direito individual 
e coletivo à segurança, incluindo a segurança 
sanitária, ao direito social à saúde e ao 
princípio da legalidade, todos preceitos 
fundamentais na Constituição Federal. 
 
A MP-Pró Sociedade argumenta que as 
recomendações contrariam a orientação do 
governo federal de manutenção de 
distanciamento social e que sua adoção não 
garante que as pessoas cumprirão as regras 
de isolamento e as demais medidas para o 
adequado enfrentamento da pandemia. Para a 
entidade, a adoção das medidas permitirá a 
soltura em massa, "talvez irreversível", de 
milhares de pessoas. 
 
Entre as sugestões do CNJ estão a aplicação 
preferencial de medidas socioeducativas em 
meio aberto, a revisão das decisões que 
determinaram internação e semiliberdade, a 
reavaliação das prisões provisórias, a 
excepcionalidade de novas ordens de prisão 
preventiva e a concessão de saída antecipada 
dos regimes fechado e semiaberto. 
 

Também se recomenda o exame da eventual necessidade de prorrogação do retorno de saída 
temporária, a concessão de prisão domiciliar a presos que cumprem pena em regimes aberto e 
semiaberto e com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 e concessão de liberdade 
provisória em alguns casos. 
 



 
 

ONU 
 
No entanto, conforme informou a ConJur nesta quarta-feira (25/3), a recomendação do CNJ está 
sendo divulgada pelo escritório brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud Brasil) como boa prática para diversos países. 
 
O relator da ADPF é o ministro Gilmar Mendes. Com informações da assessoria de imprensa do 
Supremo Tribunal Federal. 
 
ADPF 660  
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Consultoria jurídica de advocacia pública é serviço 

essencial, diz decreto de Bolsonaro 
 

Atividades de representação judicial e extrajudicial, 
assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas 
Advocacias Públicas, relacionadas à prestação 
regular e tempestiva dos serviços públicos são 
serviços essenciais. Assim estabeleceu o 
presidente Bolsonaro por meio do decreto 
10.292/20, publicado no DOU desta quinta-feira, 
26. 
 
A norma complementa lista de serviços essenciais 
durante a crise do coronavírus. Além das atividades 
jurídicas, o decreto estabelece outras atividades no 
rol da essencialidade. Veja: 
 
Atividades religiosas; 
Unidades lotéricas 
Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou 
similares relacionadas com a pandemia do 
coronavírus; 
Produção de petróleo e produção, distribuição e 
comercialização de combustíveis, gás liquefeito de 
petróleo e demais derivados de petróleo; 
 
Veja a íntegra do decreto. 
 
 
DECRETO Nº 10.292, DE 25 DE MARÇO DE 2020 
 
Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 
2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos 
e as atividades essenciais. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, DECRETA: 
 
Art. 1º O Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 3º .................................................................................................................... 
 
§ 1º ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 



 
 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos 
para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e 
distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural; 
........................................................................................................................................... 
 
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; 
.......................................................................................................................................... 
 
XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica 
do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 
.......................................................................................................................................... 
 
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás 
liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; 
.......................................................................................................................................... 
 
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 
194 da Constituição; 
 
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, 
mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes 
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em 
especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; 
 
XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; XXXVI - fiscalização do trabalho; XXXVII - 
atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que 
trata este Decreto; 
 
XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas 
exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços 
públicos; 
 
XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da 
Saúde; e 
 
XL - unidades lotéricas. 
.......................................................................................................................................... 
 
§ 8º Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do caput, o órgão 
de vigilância sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a 
recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, 
de 2020." (NR) Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 25 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 
 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
 
Walter Souza Braga Netto  
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O procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou, nesta quinta-feira (26/3), pedido ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, para que os R$ 51 milhões encontrados no 
que ficou conhecido como o bunker do ex-ministro Geddel Vieira Lima sejam destinados à compra de 
insumos médicos e hospitalares na Bahia, onde fica o apartamento atribuído a ele e usado para 
guardar os valores. 
 

PGR quer destinar R$ 51 milhões do bunker de Geddel ao 

combate à Covid-19 
 

O procurador-Geral da República, Augusto Aras, 
enviou, nesta quinta-feira (26/3), pedido ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson 
Fachin, para que os R$ 51 milhões encontrados no 
que ficou conhecido como o bunker do ex-ministro 
Geddel Vieira Lima sejam destinados à compra de 
insumos médicos e hospitalares na Bahia, onde 
fica o apartamento atribuído a ele e usado para 
guardar os valores. 
 
“Tendo em vista a crise na saúde pública 
decorrente da pandemia vivenciada, o caráter 
fungível dos valores pecuniários apreendidos, bem 
como a orientação para o emprego de recursos 
obtidos a partir de condenações penais no 
combate à doença, vislumbra-se a possibilidade de 
se destinar, desde logo, os valores apreendidos no 
endereço vinculado aos réus para a aquisição de 
materiais e equipamentos médicos”, disse Aras na 
petição. Leia a íntegra.  
 
A Polícia Federal apreendeu, em 5 de setembro de 
2017, R$ 42.643.500 e US$ 2.688.000, 
acondicionados em malas no apartamento no Ed. 
Residencial José da Silva Azi, em Salvador, em 
razão de mandado de busca e apreensão expedido 
pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, no âmbito da Lava Jato.  
 
Aras argumenta que, em 19 de março, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) editou portaria 
estabelecendo regime de plantão para prevenir a 
disseminação da Covid-19 e garantir acesso à 
Justiça durante o período emergencial. 
 



 
 

O documento aponta que os tribunais devem “disciplinar a destinação dos recursos provenientes do 
cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do 
processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos 
necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde”.  
 
Fachin é o relator da Ação Penal 1030. Geddel foi condenado pela 2ª Turma do STF em 22 de 
outubro passado pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa na ação relacionada 
aos R$ 51 milhões. Para Geddel, o colegiado fixou a pena de 14 anos e 10 meses de prisão, em 
regime inicial fechado. São 13 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 106 dias-multa pelos 
crimes de lavagem de dinheiro, e 1 ano e 6 meses de reclusão pelo crime de associação criminosa. 
 
O irmão dele, Lúcio Vieira Lima também foi condenado. O total da pena foi de 10 anos e seis meses 
de reclusão, em regime inicial fechado. São 9 anos de reclusão e 60 dias-multa pelos crimes de 
lavagem e ocultação de dinheiro, e 1 ano e 6 meses de reclusão pelo crime de associação 
criminosa. Para ambos, cada dia-multa equivale a 15 salários mínimos vigentes à época dos delitos, 
devidamente corrigidos. 
 
Sem correção, os valores somam R$ 1.489.830 para Geddel e R$ 843.300 para Lúcio hoje. Os dois 
devem pagar ainda danos morais coletivos de R$ 52 milhões. Ambos ficam inelegíveis pelo dobro do 
tempo da prisão. 
 
Geddel, que chefiou a Secretaria de Governo entre maio e novembro de 2016, durante a presidência 
de Michel Temer (MDB), foi preso preventivamente em setembro de 2017 pela Polícia Federal por 
obstruir investigações da operação Cui Bono. A prisão dele foi mantida pela turma. 
 
Soltura 
 
Geddel entrou com pedido de soltura também devido à pandemia do coronavírus. O PGR se 
manifestou de forma contrária ao acolhimento da solicitação. Ele afirmou ser idoso — tem 60 anos 
— e portador de doenças crônicas, fazendo parte dos grupos de risco a respeito do qual foi 
recomendada pelo CNJ a reavaliação das prisões provisórias e a concessão de saída antecipada 
dos regimes aberto e semiaberto.  
 
De acordo, no entanto, com a 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador, inspeção feita 
no Centro de Observação Penal, em 12 de março, Geddel cumpre pena em cela individualizada, 
situação justificada por seu relatório médico.  
 
“A unidade está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ e inexiste notícia nos 
autos de que algum dos presos ou dos funcionários do COP tenha sido infectado. Em face do 
exposto, o procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pleito”, concluiu Aras 
a Fachin. 
 
Além disso, Geddel também pediu, no início do mês, a progressão de regime. Quanto a este pedido, 
a PGR se manifestou no sentido de que, antes, Geddel deve comprovar o pagamento da pena de 
multa, fixada em R$ 1,6 milhão, ou ao menos apresentar acordo de parcelamento com a União.  
 
Segundo Aras, nos termos do art. 33 do Código Penal, também é necessária a reparação do dano 
para que o condenado por lavagem de dinheiro contra a administração pública faça jus ao benefício. 
Geddel e Lúcio foram condenados ao ressarcimento de R$ 52 milhões a título de danos morais 
coletivos, quantia a ser corrigida a contar da data da conclusão do julgamento da 2ª Turma. 
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Juízes estão analisando processos de casa 
 
Desde a última sexta-feira (20). os magistrados 
e servidores do Poder judiciário de Alagoas 
estão desempenhando as suas funções de casa. 
por teletrabalho. A medida temporária foi 
adotada pela Presidência do Tribunal de Justiça 
(TJ) e pela Corregedor Nacional da Justiça 
como forma de prevenção contra o novo 
coronavírus. 
 
O juiz Geneir Marques, da 8* Vara Criminal de 
Arapiraca. contou que pela manhã todos os 
servidores da unidade estão conectados. 
“Mantivemos o horário habitual e fizemos a 
divisão das tarefas como se estivéssemos no 
Fórum. Até agora o trabalho tem sido 
desempenhado com absoluta eficiência", 
afirmou. 
 
Para o juiz João Dirceu Soares Moraes, da 20* 
Vara Cível de Maceió, desempenhar as funções 
em casa. sem poder realizar audiências ou ter 
contato com o público. é um desafio, Como 
cidadão, eu digo que ficar confinado sem poder 
sair é complicado. O contato com os servidores 
tem se dado, principalmente, por e-mail e 
WhatsApp, listamos desempenhando as nossas 
atribuições e despachando normalmente”. 
 
A juíza Ligia Mont'Alverne, da Comarca de 
Cajueiro, inicia o trabalho às 8h e, após o 
intervalo do almoço, continua até o final do dia. 
Ela analisa as demandas urgentes e os 
processos antigos, visando ao cumprimento das 
metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
"Também aproveito os fins de semana para dar 
andamento aos processos pendentes de 

análise". contou. 
 
De acordo com a magistrada. a virtualização facilita o teletrabalho. “Ela permite a atuação dentro e 
fora dos espaços físicos da comarca. Além disso, aumenta a eficiência e a celeridade na prestação 
jurisdicional e também permite a avaliação da produtividade de cada servidor", ressaltou. 
 
Em entrevista para a TV Tribunal, do TJ-AL, o juiz Allysson Amorim. titular da Comarca de Teotônio 
Vilela, também destacou a contribuição da virtualização para o trabalho dos magistrados e 



 
 

servidores. “Conseguimos trabalhar normalmente de nossas casas. O Judiciário continua a pleno 
vapor e a sociedade pode continuar tranquila porque os seus direitos estarão resguardados". 
 
ROTINA E ORGANIZAÇÃO 
 
A juíza Lívia Mattos, da 1ª Vara de Porto Calvo, ressaltou a importância da organização para o 
trabalho em casa. "Os desafios são criar uma rotina e se organizar, o que já estou conseguindo 
fazer. Estou analisando os processos, dando preferência às urgências, como casos de réus presos, 
questões de saúde, entre outros". 
 
E completou: “A sociedade está tendo uma resposta do Judiciário, na medida cm que os juízes e 
servidores continuam absolutamente na ativa, esforçando-se c trabalhando para que todos os 
processos sejam devidamente analisados. Somente foram suspensos o atendimento presencial e os 
prazos. O trabalho do corpo de serventuários e magistrados continua”. 
 
A juíza Marcella Pontes Garcia, da 1* Vara de Delmiro Gouveia, está dividindo o ambiente de 
trabalho com o marido, o juiz Vinícius Garcia, da Comarca de Porto Real do Colégio. “O grande 
desafio é manter uma rotina, mas estou conseguindo. cumprindo normalmente a mesma carga 
horária que cumpriria na Comarca", disse a magistrada, ressaltando que. com a suspensão das 
audiências, o trabalho do gabinete do juiz ficou mais célere. “A produção de decisões e despachos 
está maior do que nas semanas regulares". 
 
Para o juiz Vinícius Clareia , com a suspensão das audiências, os magistrados estão podendo se 
dedicar mais aos processos conclusos para sentença. "Seja porque foi encerrada a instrução ou 
mesmo aqueles que não necessitam de prova testemunhai. Em Porto Real do Colégio, por exemplo, 
há atualmente 300 processos conclusos para sentença", disse. 
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Justiça transforma prisão preventiva em domiciliar 
 

A 3- Vara Criminal da Comarca de Limeira julgou 
procedente ação de escritório de advocacia situado 
no Taquaral, em Campinas, e converteu uma prisão 
preventiva em domiciliar determinando a liberdade 
provisória de um homem por ele pertencer ao grupo 
de risco com maior vulnerabilidade a Covid-19. A 
decisão proferida na última segunda-feira, acolheu 
recomendação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que na semana passada, sugeriu aos 
tribunais e magistrados a adoção de medidas 
preventivas à propagação da doença no âmbito dos 
estabelecimentos dos sistemas prisional e 
socioeducativo. 
 
O acusado estava recluso desde 13 de fevereiro 
deste ano, no Centro de Detenção Provisória de 
Limeira, após ter sido preso em flagrante pelos 
crimes de organização criminosa e receptação 
qualificada. A defesa anexou aos autos receituário 
médico do Hospital Vera Cruz atestando que 
R.V.B.F. "possui comorbidades preexistentes, é 
portador de hipertensão arterial e utiliza 
diariamente de remédios de tratamento médico 
para amenizar o quadro, como também para não 
permitir o agravamento de sua saúde". O 
documento aponta ainda que o homem é pesa 
130kg, sendo considerado obeso. Foi alegado 
também que o réu é primário, o crime não foi 
cometido mediante violência ou grave ameaça, e 
ele possui residência fixa no Jardim Eulina, em 
Campinas. 
 

A decisão assinada pela juíza Daniela Mie Murata aponta que o Ministério Público do Estado de São 
Paulo manifestou-se contrariamente ao pedido. O órgão verificou que o pedido deveria ser 
indeferido, entre outros, pelo fato do acusado registrar anterior condenação sem trânsito em julgado, 
"o que demonstra que se dedicava até então a atividades criminosas.” A magistrada estabeleceu 
pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil para a soltura e impôs "as medidas cautelares de 
recolhimento noturno a partir das 18h e proibição de se ausentar da comarca onde tem residência e 
domicilio. 
  



 
 

26/03/2020 09h30 

Atualizada 26/03/2020 11h30 

 

Apenados do grupo de risco de infecção pelo Coronavírus 

ficarão em prisão domiciliar por 30 dias 
 

SÃO LUÍS - Apenados do regime semiaberto da 
Comarca da Ilha de São Luís, incluídos no 
denominado grupo de risco de infecção pelo novo 
coronavírus (COVID-19), ficarão em prisão 
domiciliar por trinta dias, submetendo-se às 
condições impostas na Portaria 03/2020, assinada 
nessa terça-feira (24) pelo juiz titular da 1ª Vara de 
Execuções Penais, Márcio de Castro Brandão. 
Tiveram direito ao benefício 70 internos de 10 
unidades prisionais da capital. São idosos, 
hipertensos, portadores de diabetes, doenças 
cardiovasculares, respiratórias ou renais crônicas, 
portadores de HIV, mulheres grávidas e lactantes. 
 
A Portaria 03/2020 foi editada a partir da listagem 
nominal elaborada pela Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária (SEAP), em consulta 
aos prontuários dos internos. As unidades 
prisionais deverão anexar cópia de laudo, atestado, 
prontuário ou outro documento que comprove a 
condição ou morbidade apresentada pelo apenado. 
 
Conforme o documento, durante o período da 
prisão domiciliar o apenado será submetido às 
seguintes condições: não se ausentar do endereço 
indicado à unidade prisional, sem justificativa ou 
autorização do juiz; uso de monitoramento 

eletrônico, em havendo disponibilidade do equipamento; e apresentar-se espontaneamente à 
unidade, no 31º após sua saída da unidade. O descumprimento dessas medidas importará a 
expedição do mandando de prisão e abertura de procedimento disciplinar para apuração da falta 
grave, suspensão de benefícios e, se for o caso, regressão ao regime fechado. 
 
Não serão beneficiados com a saída temporária os internos que não apresentarem boa conduta 
carcerária ou tiverem com mandado de prisão provisória. Nesses casos, deverá a unidade prisional 
providenciar o devido isolamento para a proteção do apenado, em conformidade com o plano de 
contingência do COVID-19, estabelecido pela Secretaria de Administração Penitenciária. 
 
A medida adotada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais considerou que a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) declarou quadro de pandemia em face da COVID-19; a situação de calamidade em 
saúde pública declarada pela Presidência da República e Governo do Estado, diante dos graves 
impactos ao Sistema Único de Saúde (SUS); e as medidas já tomadas pelo Poder Executivo, por 



 
 

meio de decretos do Governador do Maranhão, para enfrentamento da doença, notadamente o 
Plano Estadual de Contingência ao Novo Coronavírus. 
 
O juiz Marcio Brandão também considerou a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), direcionada a tribunais e magistrados, quanto à adoção de medidas preventivas à 
propagação do COVID-19. 
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No grupo de risco, ex-prefeito preso suspeito de propina tem 

prisão domiciliar aceita por causa do coronavírus 
 

O ex-prefeito de Araçariguama (SP), Carlos 
Aymar, preso em outubro do ano passado por 
recebimento de propina, teve o pedido de prisão 
domiciliar aceito pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) por se enquadrar em duas das três 
condições que estão na resolução de prevenção à 
Covid-19, editada pelo Conselho Nacional de 
Justiça. 
 
A decisão foi publicada nesta quinta-feira (26), no 
diário oficial do STJ. Segundo o documento, o ex-
prefeito se enquadra nos parâmetros, pois é 
portador de doença crônica - diverticulite aguda. 
 
Além disso, já está preso há 155 dias por 
acusação de um crime praticado "sem violência ou 
grave ameaça à pessoa", 65 dias a mais do que a 
quantidade determinada na Resolução n. 62/2020. 
Confira os detalhes do texto: 
 
I - reavaliação das prisões provisórias, nos termos 
do art. 316, do Código de Processo Penal, 
priorizando-se: 
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou 
pessoas responsáveis por criança de até doze 
anos ou por pessoa com deficiência, assim como 
idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que 
se enquadrem nos grupos de risco; [...] 
c) prisões preventivas que tenham excedido o 
prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam 
relacionadas a crimes praticados sem violência ou 
grave ameaça à pessoa; 
 
Carlos Aymar está preso na Penitenciária de 
Tremembé (SP) e deve retornar para casa nesta 

quinta-feira. Caso descumpra as medidas da prisão domiciliar impostas pelo Magistrado, voltará 
para o regime penitenciário imediatamente. 
 
Entenda o caso 
 
No dia 14 de outubro de 2019, o ex-prefeito foi preso em flagrante ao receber propina dentro da 
prefeitura. Já a esposa dele e então prefeita, Lili Aymar, foi afastada da prefeitura por improbidade 



 
 

administrativa. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que alegou que o marido dela era quem 
realmente administrava a cidade. 
 
A Delegacia Seccional de Sorocaba (SP) estava investigando o caso e tinha pedido um mandado de 
prisão contra Carlos Aymar e o secretário Israel Pereira da Silva. 
 
O dinheiro foi encontrado dentro de uma sacola plástica que estava guardada no armário da sala do 
ex-prefeito. Apesar de não ter cargo na prefeitura, ele tinha uma sala dentro do prédio. 
 
Segundo a polícia, os R$ 14 mil foram entregues pela representante de uma cooperativa de 
habitação como pagamento de propina. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada. 
 
O advogado de Carlos informou que iria entrar com pedido de habeas corpus para que o ex-prefeito 
aguardasse o término das investigações ou o julgamento em liberdade. Já a defesa de Israel 
informou que não pediu o habeas corpus e que só faria o pedido depois que o inquérito policial fosse 
encaminhado para a Justiça. 
 
O ex-prefeito e o ex-secretário de governo foram indiciados no dia 17 de outubro. Segundo a polícia, 
os dois vão responder por organização criminosa, usurpação da função pública e corrupção passiva. 
Se condenados pelos dois crimes, eles podem pegar até oito anos de prisão. 
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Poder Judiciário do Ceará atua por teletrabalho e divulga lista 

com 400 contatos para acesso à Justiça 
 

A pandemia do novo coronavírus também fez com 
que o Poder Judiciário cearense se readaptasse. 
Nesta quarta-feira (25), o Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) divulgou relação com mais de 400 
contatos de unidades localizadas em Fortaleza e 
no interior do estado. 
 
Desde segunda-feira (23), o Tribunal adotou o 
regime de plantão extraordinário. Magistrados, 
servidores, estagiários e demais colaboradores 
passaram a trabalhar por meio do sistema de 
teletrabalho. A relação pode ser acessada no site 
do TJCE neste link. 
 
O Tribunal de Justiça do Ceará ressalta que o 
plantão extraordinário foi adotado seguindo 
recomendação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). As indicações são para prevenir o contágio 
pelo novo coronavírus e garantir o acesso à Justiça 
durante este período. 
 
O plantão extraordinário está previsto para 
acontecer até dia 30 de abril de 2020. A data foi 
publicada em portaria. No documento também ficou 
ressaltado que estão garantidas as distribuições 
processuais eletrônica. 
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Execução penal monitora lista com mais de 70 presos do AM 

que integram grupo de risco do coronavírus 
 

A Vara de Execução Penal (VEP), do Tribunal 
de Justiça do Amazonas (TJAM), analisa uma 
lista com 72 nomes de internos dos regimes 
fechado e semiaberto que fazem parte do 
grupo de risco de contágio pelo novo 
coronavírus. Todos eles estão dentro do 
Complexo Prisional Anísio Jobim (Compaj). 
 
Segundo a juíza Sabrina Ferreira, a análise 
tem a finalidade de verificar direitos garantidos, 
como a progressão de regime, priorizando os 
internos que estão no grupo de risco para o 
Covid-19. A solicitação foi encaminhada pela 
própria direção da unidade prisional. 
 
“Na última segunda-feira (23), foi encaminhada 
pela direção da unidade do Compaj, regime 
fechado e semiaberto, uma lista de internos em 
cumprimento de pena, que fazem parte do 
grupo de risco da covid-19, de modo que estão 
sendo analisadas as situações de cada um 
desses apenados. Os servidores da VEP estão 
trabalhando em regime de plantão 
extraordinário neste período de isolamento 
social em decorrência do coronavírus. Uns 
trabalham no cartório e outros em teletrabalho. 
Já os estagiários estão utilizando a modalidade 
de teletrabalho e os servidores, em sistema de 
rodízio, de forma presencial, trabalhando em 
número reduzido e em dois ambientes,” 
destacou a magistrada. 
 
A juíza Sabrina Ferreira destacou que todos os 
processos encaminhados pela direção do 
Compaj devem ser analisados num período de 
uma semana, seguindo todos os ritos legais, 
inclusive com o envio para a manifestação do 

Ministério Público Estadual (MPE-AM). 
 
Ainda, segundo a juíza, uma equipe da VEP atua na continuidade de implantação dos processos no 
Sistema de Execução Eletrônico Unificado (SEEU) e, outra, auxilia nos atos da secretaria da Vara, 
para atendimento dos casos urgentes. 
 



 
 

Eventuais pedidos de urgência ou manifestação da parte devem ser realizados, unicamente, via 
sistema SEEU, sob pena de não conhecimento, caso feito no sistema SAJ, segundo determinação 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao substituir os sistemas. Todos os processos que 
tramitavam no SAJ foram arquivados pelo CNJ com a migração dos processos para o sistema 
SEEU. 
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DF: casos de violência doméstica serão recebidos por 

WhatsApp 
 

Durante a quarentena para evitar a 
disseminação do novo coronavírus, a Secretaria 
da Mulher do Distrito Federal instituiu um novo 
protocolo de atendimento para as vítimas de 
violência doméstica. 
 
Os serviços de atendimento e acolhimento feitos 
pelos Núcleos de Atendimento às Famílias e aos 
Autores de Violência Doméstica serão realizados 
por teleatendimento ou, no caso de regime de 
urgência, em horário especial. 
 
Para acessar o Núcleo de Assistência Jurídica 
de Defesa da Mulher (Nudem), há dois canais 
principais: o WhatsApp (61) 999359-0032 e o e-
mail najmulher@defensoria.df.gov.br. “Mulher, 
você não está só” é o tema da campanha 
lançada pela secretaria para que as vítimas, que 
estão em quarentena, saiba que podem contar 
com ajuda. 
 
A mudança se deu em razão das medidas para 
os enfrentamentos emergenciais decorrentes da 
Covid-19. Os servidores estão em teletrabalho. A 
pasta, porém, reforça que nenhum serviço 
oferecido pelo órgão deixará de ser prestado. 
 
A Casa Abrigo, local que recebe mulheres 
vulneráveis, por ser considerada serviço 
essencial, permanece funcionando em sua 
totalidade. 
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6351 para suspender a eficácia do artigo 6º-B da Lei 
13.979/2020, incluído pela Medida Provisória 928/2020, que limitou o acesso às informações 
prestadas por órgãos públicos durante a emergência de saúde pública decretada por causa da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A cautelar será submetida a referendo do Plenário do STF 
 

Suspensa norma que restringe acesso a informações 

públicas 
 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), concedeu medida liminar na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 6351 para suspender a 
eficácia do artigo 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pela 
Medida Provisória 928/2020, que limitou o acesso às 
informações prestadas por órgãos públicos durante a 
emergência de saúde pública decretada por causa da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A cautelar 
será submetida a referendo do Plenário do STF. 
 
O dispositivo determina atendimento prioritário às 
solicitações previstas na Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527/2011) relacionadas com as medidas de 
enfrentamento da pandemia e suspende os prazos de 
resposta a pedidos dirigidos a órgãos cujos servidores 
estejam em regime de quarentena, teletrabalho ou 
equivalentes e que dependam de agente público ou 
setor envolvido no combate à doença. Prevê também 
que não serão aceitos recursos contra negativa de 
resposta a pedido de informação. 
 
O ministro Alexandre de Moraes, em uma análise 
preliminar, considerou presentes os requisitos para a 
concessão da medida cautelar (perigo de lesão 
irreparável e verossimilhança do direito), pois o artigo 
pretende transformar a exceção, que é o sigilo de 
informações, em regra, afastando a plena incidência 
dos princípios da publicidade e da transparência. 
 
Segundo o relator, a Constituição Federal de 1988 
consagrou expressamente o princípio da publicidade 
como um dos vetores imprescindíveis à Administração 
Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão 
administrativa e garantindo pleno acesso às 
informações a toda a sociedade. 

 



 
 

Assim, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o Estado é obrigado a fornecer as 
informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses 
constitucionais de sigilo. “A publicidade específica de determinada informação somente poderá ser 
excepcionada quando o interesse público assim determinar”, afirmou. 
 
O relator ponderou que o dispositivo questionado não estabelece situações excepcionais e 
concretas impeditivas de acesso a informação. “Pelo contrário, transforma a regra constitucional de 
publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre 
acesso de informações a toda sociedade”, reiterou. 
 
- Leia a íntegra da decisão.  



 
 

 

Mais notícias importantes 
 
 
G1 – 26 de março – 15h52 
Casos de coronavírus no mundo passam de meio milhão com acréscimo de 100 mil em 2 dias 
A Organização Mundial da Saúde- OMS, informou nesta quinta-feira (26) que, nos últimos dois dias, 
o mundo registrou mais 100 mil novos casos de coronavírus. Ao todo, já são mais de meio milhão de 
pessoas infectadas. Na segunda-feira (23), a OMS apresentou um balanço dos casos a cada marca 
de 100 mil para alertar como a pandemia está se acelerando nesta semana: os primeiros 100 mil 
casos de Covid-19 foram registrados em 67 dias - mas foram necessários apenas mais 11 dias para 
dobrar e atingir 200 mil casos e outros quatro dias para chegar a 300 mil casos. Agora, a pandemia 
levou dois dias para somar mais 100 mil novos casos ao balanço. 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/26/mundo-registra-100-mil-novos-casos-de-coronavirus-
em-apenas-2-dias-e-total-passa-de-meio-milhao-de-infectados-diz-oms.ghtml 
 
G1 – 26 de março – 19h10 
Casos de coronavírus no Brasil em 26 de março 
As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 15h40 desta quinta-feira (26), 2.617 casos 
confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 63 mortos, 48 deles em São Paulo. Em 
10 dias, o número de casos no Brasil passou de 234 para 2.217. 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/26/casos-de-coronavirus-no-brasil-em-26-
de-marco.ghtml 
 
SENADO – 25 de março – 19h59 
Uso de saldo de repasse para saúde por estados e municípios volta à Câmara 
O Senado aprovou por unanimidade, com 78 votos, projeto que permite a estados e municípios usar 
saldos de repasses do Ministério da Saúde de anos anteriores em serviços de saúde diversos dos 
previstos originalmente. Com isso, os recursos poderão ser aplicados no combate à pandemia de 
coronavírus.  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/25/uso-de-saldo-de-repasse-para-saude-por-
estados-e-municipios-volta-a-camara 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS – 26 de março 
Câmara dos Deputados cria página com todos os projetos sobre coronavírus 
A Câmara Federal criou uma página em seu portal onde estão todos os projetos relacionados ao 
enfrentamento do novo coronavírus. São dezenas de iniciativas e a página é atualizada diariamente. 
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/procorona/index.html 
 
ISTO É – 26 de março – 16h02 
Juiz destina R$ 294 mil pagos por réus ao combate da covid-19 pela Unicamp 
O juiz Sérgio Araújo Gomes, do Juizado Especial Criminal de Campinas, autorizou a transferência 
de R$ 294.675,39 das contas do Tribunal de Justiça de São Paulo para a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) para aquisição de materiais e equipamentos médicos, insumos, medicamentos 
e contratação de serviços para o combate ao novo coronavírus. A verba doada será proveniente das 
verbas pecuniárias do tribunal. 
https://istoe.com.br/juiz-destina-r-294-mil-pagos-por-reus-ao-combate-da-covid-19-pela-unicamp/ 
 
 



 
 

CORREIO BRAZILIENSE – 26 de março – 07h47 
Luiz Estevão deixou presídio para trabalhar mesmo com proibição judicial 
No processo em que Luiz Estevão conseguiu a prisão domiciliar, há um questionamento da própria 
juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, sobre um benefício concedido no presídio ao ex-
senador que trombou com uma decisão dela. A magistrada suspendeu as saídas do presídio para 
evitar que os internos retornassem possivelmente contaminados pelo novo coronavírus.  
Localizado por policiais, o empresário disse que sentia há dois dias os sintomas da Covid-19. Com 
esse argumento, obteve uma liminar no STJ para cumprir a pena em prisão domiciliar. O ministro 
Rogério Schietti, que o liberou, ordenou que Estevão fizesse um exame para verificar a possível 
contaminação. Teste negativo. Mesmo com tornozeleira eletrônica, que deverá ser instalada hoje, o 
senador cassado deverá passar uma temporada em casa. 
http://blogs.correiobraziliense.com.br/cbpoder/luiz-estevao-deixou-presidio-para-trabalhar-mesmo-
com-proibicao-judicial/ 
 
G1 – 26 de março – 16h24 
TRF-5 adota julgamento de processos por sessões virtuais por causa do coronavírus 
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) adotou o julgamento de processos judiciais por 
meio de sessões virtuais ou telepresenciais, das turmas e do pleno da Corte. A decisão foi tomada 
na quarta-feira (24) e divulgada nesta quinta-feira (25), para tentar manter o trabalho dos 
magistrados durante a pandemia do novo coronavírus. 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/26/trf-5-adota-julgamento-de-processos-por-
sessoes-virtuais-por-causa-do-coronavirus.ghtml 
 
G1 – 26 de março – 13h43 
Para prevenir contágio pelo novo coronavírus, juiz do AM concede prisão domiciliar a preso 
idoso 
Por conta do risco de contágio pelo novo coronavírus um preso de 70 anos de idade, que cumpria 
pena no regime fechado na Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), recebeu nesta semana o 
benefício de prisão domiciliar. 
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/03/26/para-prevenir-contagio-pelo-novo-
coronavirus-juiz-do-am-concede-prisao-domiciliar-a-preso-idoso.ghtml 
 
G1 – 25 de março – 17h26 
STJ determina que presos por dívida de pensão alimentícia no Ceará cumpram prisão 
domiciliar 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liminar a favor da prisão em regime domiciliar de 
civis presos por dívida de alimentos do estado do Ceará. A decisão foi proferida pelo ministro Paulo 
de Tarso, nessa segunda-feira (23), após a Defensoria Pública do Ceará ter impetrado habeas 
corpus coletivo a todos os presos nesta situação. 
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/03/24/stj-determina-que-presos-por-divida-de-pensao-
alimenticia-no-ceara-cumpram-prisao-domiciliar.ghtml 
 
CONJUR – 25 de março – 21h50 
Cartórios receberão por e-mail documentos para certidão de óbito e nascimento 
A Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ editou provimento para permitir que os documentos 
necessários para emissão de certidões de nascimento e de óbito sejam enviados aos cartórios 
eletronicamente. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-25/cartorios-receberao-mail-documentos-certidoes 
 
 



 
 

CONJUR – 26 de março – 16h23 
Inspeção remota no TRF da 2ª Região é encerrada com sucesso 
A Corregedoria Nacional de Justiça encerrou, nesta quinta-feira (26/3), os trabalhos da inspeção 
ordinária no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O procedimento, iniciado no dia 23 de março, 
foi feito integralmente de forma remota, em observância à Resolução 313/2020 do Conselho 
Nacional de Justiça, preservando a segurança sanitária das pessoas envolvidas, frente à pandemia 
do Coronavírus (Covid-19). 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/inspecao-remota-trf-regiao-encerrada-sucesso 
 
CONJUR – 26 de março – 15h59 
Veja o funcionamento da Justiça Federal após resolução do CNJ 
Todos os tribunais regionais federais estão com os prazos suspensos e funcionando sob o regime 
de plantão extraordinário. As medidas adotadas pelos TRFs levam em conta a resolução do 
Conselho Nacional de Justiça que determinou o plantão e a suspensão dos prazos até o dia 30 de 
abril. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/veja-funcionamento-justica-federal-resolucao-cnj 
 
CONJUR – 26 de março – 11h59 
Judiciário se mobiliza para prevenir Covid-19 em presídios 
Tribunais e magistrados de todo o país estão tomando medidas de proteção da saúde coletiva, com 
ações preventivas ao novo coronavírus no sistema prisional, a partir da orientações da 
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Reconhecido pelo Supremo Tribunal 
Federal como estado de coisas inconstitucional, o sistema prisional brasileiro tem mais de 750 mil 
pessoas privadas de liberdade e opera 70% acima da capacidade, além de enfrentar dificuldades 
sanitárias e de higiene. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/judiciario-mobiliza-prevenir-covid-19-presidios 
 
CONJUR – 25 de março – 21h26 
Presidente do TJ-AP testa positivo para o novo coronavírus 
Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, o desembargador João Lages testou positivo para o 
novo coronavírus. O resultado foi confirmado nesta quarta-feira (25/3) pela assessoria de 
comunicação da corte. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-25/presidente-tj-ap-testa-positivo-coronavirus 
 
CONJUR – 25 de março – 20h52 
Tribunais de todo o país destinam valores para combate à pandemia 
Decisões de vários tribunais do país têm destinado valores para ações de combate à pandemia do 
novo coronavírus. É o caso da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, da Justiça Federal da 4ª Região 
e da Justiça Federal na Paraíba, por exemplo. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-25/tribunais-destinam-valores-combate-pandemia 
 
CONJUR – 25 de março – 20h52 
TJ-MA publica ato com medidas de combate ao coronavírus 
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos 
Anjos, assinou nesta quarta-feira (25/3) ato que regula procedimentos para o funcionamento da corte 
em meio à pandemia do novo coronavírus. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-25/tj-ma-publica-ato-medidas-combate-coronavirus 
 
  



 
 

JORNAL DA CIDADE (SE) – 26 de março – 14h37 
Cartórios vão funcionar em regime de sobreaviso para serviços de urgência 
Em virtude das variadas demandas em caráter de urgência que estão surgindo nos serviços 
notariais e de registro neste período de suspensão das atividades presenciais nos cartórios, a 
Associação dos Notários e Registradores do Estado de Sergipe (Anoreg/SE) buscou, de forma 
conjunta com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, minimizar as consequências geradas pela 
quarentena de prevenção ao Covid-19 sobre a sociedade. 
http://www.jornaldacidade.net/cidades/2020/03/316637/cartorios-vao-funcionar-em-regime-de-
sobreaviso-para-servico.html 
 
GAÚCHA ZH (RS) – 26 de março – 16h25 
Suspeito de ataques com ácido em Porto Alegre é um dos mais de 3 mil detentos soltos em 
meio a pandemia 
Réu pelos ataques a cinco pessoas com ácido em junho de 2019 em Porto Alegre, Wanderlei da 
Silva Camargo Júnior deixou o Presídio Central nesta quarta-feira (25) em meio à pandemia de 
coronavírus. Nos últimos dias, mais de 3,4 mil foram soltos no Rio Grande do Sul. Segundo a 
decisão judicial que revogou a prisão preventiva, ele sofre de hipertensão e faz parte do grupo de 
risco da covid-19. 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2020/03/suspeito-de-ataques-com-acido-em-porto-
alegre-e-um-dos-mais-de-3-mil-detentos-soltos-em-meio-a-pandemia-
ck897ezql089701pqa6trghbu.html 
 
TRIBUNA HOJE (AL) – 26 de março – 14h01 
Ministério Público começa a fazer audiências virtuais para dar andamento aos processos 
Adaptando-se ao período atual, que exige, dentre outras coisas, distanciamento social como forma 
de combater a propagação da pandemia do Covid-19, o Ministério Público Estadual de Alagoas 
(MP/AL) começou a realizar audiências virtuais. Na quarta-feira (25), por meio de Skype, os 
promotores de justiça José Carlos Castro, coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público 
(Nudepat), e os promotores de justiça Dênis Guimarães e Paulo Zacarias colheram o depoimento de 
uma testemunha que está colaborando com uma investigação em curso da Promotoria de Justiça de 
Olho d'Água das Flores. 
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/03/26/ministerio-publico-comeca-a-fazer-audiencias-
virtuais-para-dar-andamento-aos-processos/ 
 
 
 


