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Pressão da cúpula do Judiciário trava redução de salário de 

servidor 
 
As negociações entre governo e Congresso sobre 
a redução de jornada e salários para servidores e 
membros dos três Poderes devem ser, por ora, 
adiadas. 
 
A ideia de cortara remuneração da categoria, 
mesmo durante o período da crise causada pelo 
coronavírus, encontra forte resistência, 
principalmente na cúpula do Judiciário. 
 
A equipe econômica e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendem um corte nos 
gastos com funcionalismo, abrindo espaço no 
Orçamento para despesas de enfrentamento da 
Covid-19 e suavização dos impactos da pandemia 
nas empresas e no mercado de trabalho. 
 
Uma das propostas é aproveitar parte de um 
projeto de ministro Paulo Guedes (Economia) que 
diminuiria a jornada de servidores em 25%, com 
redução proporcional no salário. Mas funcionários 
públicos que ganham menos seriam poupados. 
 
Outra ideia discutida foi elevar esse corte na 
remuneração, para até 30%, nas categorias com 
altos salários. Os detalhes ainda estão sendo 
calibrados. A medida valeria para os três 
Poderes. 
 
Líderes de partidos do centro e esquerda dizem 
que a resistência do presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), Dias Toffoli, em reduzir os 
salários dos servidores públicos barrou o avanço 

de proposta nesse sentido. 
 
Sem apoio do Judiciário, o projeto corre o risco de ser considerado inconstitucional e ser derrubado 
no Supremo. 
 
O corte no funcionalismo seria por uma PEC (proposta de emenda à Constituição), que, para ser 
aprovada, depende de apoio de 60% da Câmara e do Senado. Partidos do centrão —grupo 
independente ao governo e que representa a maioria dos deputados— também são contrários à 
redução salarial, que atingiria os próprios deputados. 
 



 
 

“Se é para resolver o problema, tem de ter uma pactuação de três Poderes”, disse Maia, nesta 
quinta (26). 
 
O governo e o Congresso vêm sendo pressionados a cortar a remuneração do funcionalismo e 
benesses de parlamentares e até mesmo de membros da Esplanada e da alta cúpula do Judiciário. 
 
As cobranças partem de centrais sindicais, que representam trabalhadores da iniciativa privada, 
cujas regras trabalhistas foram flexibilizadas por causa da crise. Mas há iniciativas no Congresso. 
 
Deputados de diferentes siglas apresentaram projetos para reduzir as remunerações dos três 
Poderes, o que também foi publicamente defendido por Rodrigo Maia. 
 
Na última segunda (23), ele afirmou que tentaria um consenso em pelo menos parte da PEC 
Emergencial, enviada por Guedes no ano passado, para acionar gatilhos de ajuste nas contas 
públicas em momentos de desequilíbrio fiscal. Um exemplo: diminuição da jornada de trabalho do 
servidor em 25%, com corte proporcional de salário. 
 
Apesar de saber que o impacto da medida é baixo diante dos recursos necessários para combater o 
vírus, socorrer empresas, trabalhadores formais e informais do setor privado, Maia disse que os três 
Poderes devem cortar despesas. É, portanto, uma forma de que todos tenham sua “cota de 
sacrifício” na crise. 
 
A proposta foi bastante criticada por membros do Judiciário e do Ministério Público. 
 
A ideia, agora, é não deixar que um projeto polêmico entre os Poderes atrapalhe a votaçâo de 
medidas emergenciais para tentar conter a transmissão da Covid-19 e amenizar os efeitos na 
economia 
 
O assunto deverá ser retomado, porém, principalmente quando a queda da atividade econômica 
apresentar efeitos na arrecadação. 
 
“Nas próximas semanas, quando a arrecadação dos entes federados começara cair, todos vão ter 
de ajustar e organizar suas contas a uma no -va realidade. E essa realidade impacta a todos”, disse 
Maia. 
 
Ele citou que o gasto com servidores do Executivo federal é de R$ 170 bilhões por ano. No 
Judiciário federal, a cifra chega a R$ 25 bilhões e, no Legislativo, a R$ 5 bilhões. 
 
Hoje, o Executivo tem 604 mil servidores públicos federais na ativa, com estabilidade no cargo. 
 
“Não estamos aqui para fazer gestos simbólicos nem ganhar like em rede social. Estamos aqui para 
resolver o problema. Os Poderes em todas as esferas vão precisar readequar sua realidade depois 
da crise." 
 
A Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado) é contrária à proposta de 
redução de jornada e de salários de servidores. A entidade reúne 31 sindicatos e associações e 
representa cerca de 200 mil funcionários públicos. 
 
Para o Fórum, o corte na renda da categoria iria agravar a crise econômica. 
 



 
 

Com o argumento de suavizar os efeitos do coronavírus na economia, o governo já anunciou medida 
semelhante para trabalhadores da iniciativa privada —mais dura. 
 
A ideia da equipe econômica é que empregadores possam reduzir a carga horária de trabalho em 
até 50%, com corte proporcional nos salários, ou até mesmo suspender contratos, mas garantindo 
uma renda ao funcionário do setor privado. 
 
O objetivo, segundo o Ministério da Economia, é tentar evitar demissões em massa. 
 
Isso é parte do pacote de medidas emergência anunciado pelo governo. As ações precisam do aval 
do Congresso, assim como qualquer proposta de alteração na remuneração do funcionalismo 
público. 
 
O lobby dos servidores é um dos mais poderosos entre deputados e senadores. Além disso, há o 
comportamento recorrente do Judiciário em proteger a própria categoria. 
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Coronavírus: Câmara aprova projeto que prevê R$ 600 por mês 

para trabalhador informal 
 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-
feira (26) um projeto que prevê o pagamento de R$ 
600 a trabalhadores informais por três meses em 
razão da pandemia do coronavírus. A mulher que 
for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1,2 
mil. A proposta do governo era de R$ 200 para os 
trabalhadores informais, o Congresso passou para 
R$ 600. 
 
Com a aprovação, o texto seguirá para votação no 
Senado. Ainda não há data definida para a análise 
pelos senadores. O pagamento do auxílio 
emergencial é limitado a duas pessoas da mesma 
família. 
 
Segundo estimativa preliminar da Instituição Fiscal 
Independente (IFI), ligada ao Senado, o impacto 
fiscal com o auxílio para a União será de R$ 43 
bilhões por três meses. O cálculo não considera 
ainda as mães chefes de família que poderão 
receber o auxílio em dobro. 
 
Pela proposta, poderá receber o montante o 
autônomo que não receber benefícios 
previdenciários, seguro desemprego nem participar 
de programas de transferência de renda do 
governo federal, com exceção do Bolsa Família. 
 
Desde a semana passada, a Câmara e o Senado 
tem aprovado projetos relacionados ao combate do 
coronavírus e dos efeitos provocados pela crise. 
 
Em razão das medidas de prevenção contra o 
coronavírus, a sessão desta quinta foi parcialmente 

virtual, com a presença de apenas alguns deputados no plenário. Os demais acompanhavam por 
videoconferência. 
 
Entenda o projeto 
 
O projeto altera uma lei de 1993 que trata da organização da assistência social no Brasil. De acordo 
com o texto, o dinheiro será concedido a título de “auxílio emergencial” por três meses ao 
trabalhador que cumprir os seguintes requisitos: 
 



 
 

for maior de 18 anos; 
não tiver emprego formal; 
não for titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de 
programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família; 
cuja renda mensal per capita for de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total for de 
até três salários mínimos; 
que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. 
 
Outros requisitos para receber o auxílio é: 
 
exercer atividade na condição de Microempreendedor Individual (MEI) ou; 
ser contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social ou; 
ser trabalhador informal, de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal até 20 de março de 2020. 
 
Apesar de a previsão inicial de pagamento do auxílio ser por três meses, o relator da proposta, 
Marcelo Aro (PP-MG), disse que a validade do auxílio poderá ser prorrogada de acordo com a 
necessidade. 
 
O projeto estabelece ainda que só duas pessoas da mesma família poderão acumular o auxílio 
emergencial. 
 
Para quem recebe o Bolsa Família, o texto ainda permite que o beneficiário substitua 
temporariamente o programa pelo auxílio emergencial, se o último for mais vantajoso. 
 
Inicialmente, o auxílio previsto no parecer do relator era de R$ 500, mas, após a articulação de um 
acordo com o governo federal, o valor passou a ser de R$ 600. 
 
Pouco antes, em uma live realizada pelo Facebook, o presidente Bolsonaro havia dito que, após 
conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo defendia inicialmente que o auxílio 
fosse de R$ 200, "ele resolveu triplicar". "Deu o sinal verde", acrescentou Bolsonaro. 
 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elogiou a construção de um acordo entre 
Legislativo e Executivo, relação geralmente marcada por atritos. Maia ponderou que, mesmo com 
divergências, é preciso haver um ambiente de diálogo para buscar soluções para "salvar vidas e 
encontrar o melhor caminho para que a economia sofra menos". 
 
BPC 
 
O projeto de lei pretende ainda resolver um impasse em relação ao Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que é pago, no valor de um salário mínimo por mês, a idosos ou pessoas com 
deficiência de baixa renda. 
 
O Congresso Nacional havia ampliado o limite de renda para ter direito ao pagamento do benefício, 
que valeria já para este ano. Com isso, mais pessoas passariam a ser beneficiadas, elevando as 
despesas públicas. 
 
O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto alegando que não havia sido indicada fonte de receita, 
mas os parlamentares depois derrubaram esse veto. 
 



 
 

O governo federal, então, recorreu ao Tribunal de Contas da União (TCU) para que a ampliação do 
limite valesse apenas a partir do ano que vem. 
 
O ministro do TCU Bruno Dantas atendeu o pedido do governo, mas, no último dia 18, voltou atrás e 
suspendeu a sua decisão por 15 dias. 
 
O projeto aprovado nesta quinta pela Câmara tenta resolver esse imbróglio. O texto define a partir 
de quando as novas regras passarão a valer. A proposta, porém, cria exceções diante da crise do 
novo coronavírus. 
 
Pelo projeto, terão direito ao benefício pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência que tenham 
renda familiar per capita: 
 
igual ou inferior a um quarto do salário-mínimo, até 31 de dezembro de 2020; 
igual ou inferior a meio salário-mínimo, a partir de 1° de janeiro de 2021. 
 
No entanto, diante da pandemia do coronavírus, o projeto abre brecha para ampliar o critério da 
concessão de benefício ainda neste ano. 
 
O benefício poderá ser concedido para quem recebe até meio salário mínimo per capita, em escala 
gradual a ser definida em regulamento, de acordo com uma série de fatores agravados pela 
pandemia, como comprometimento socioeconômico familiar. 
 
Antecipação 
 
O projeto também prevê a antecipação do pagamento do auxílio para quem ainda está na fila do 
BPC para pessoa com deficiência e do auxílio-doença. No caso do BPC, o projeto prevê pagamento 
de R$ 600. Para o auxílio-doença, o valor é de um salário mínimo. 
 
Metas 
 
A Câmara votou ainda um projeto de lei que suspende por 120 dias, a contar do dia 1º deste mês, a 
obrigatoriedade de manter as metas quantitativas e qualitativas exigidas de entidades de saúde que 
prestam serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O texto vai ao Senado. 
 
Autor do projeto, o deputado Pedro Westphalen (PP-RS) argumenta que, devido à pandemia de 
coronavírus no país, os hospitais tiveram que redirecionar sua atuação. 
 
Ele pondera que cirurgias marcadas, por exemplo, têm sido canceladas para priorizar o atendimento 
aos pacientes com Covid. E, por essa razão, os prestadores não têm mais condições de cumprir as 
metas nesse período. 
 
Como o repasse de recursos é condicionado ao cumprimento das metas, o objetivo do projeto é 
garantir que as entidades continuem recebendo a verba. 
 
Atestado 
 
A Câmara também aprovou projeto de lei apresentado pelo deputado Alexandre Padilha (PT-SP) 
que dispensa o trabalhador que estiver doente de apresentar atestado pelo prazo de sete dias, em 
situação de emergência de saúde, pandemia ou epidemia quando houver imposição de quarentena. 



 
 

 
A partir do oitavo dia, no entanto, o empregado precisará apresentar documento de uma unidade de 
saúde ou um atestado eletrônico, regulamentado pelo Ministério da Saúde, que comprove seu 
estado de saúde. 
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País precisa de acordo sobre saúde, produção e emprego, diz 

Toffoli após reunião com centrais 
 

“Há uma unidade de sentido que é a defesa da 
saúde aliada à defesa do emprego e do parque 
produtivo, já que este último não tem interesse em 
perder o capital humano acumulado”, afirmou o 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, depois de reunião virtual com 
dirigentes das centrais sindicais, nesta quinta-feira 
(26). Três dias antes, ele conversou com 
representantes setor empresarial. 
 
“Nesse momento de dificuldade para todos os 
brasileiros, o Estado precisa propor soluções de 
auxílio aos diversos setores da sociedade para a 
economia continuar girando”, acrescentou Toffoli, 
favorável à criação de um “comitê técnico gestor” 
para centralizar decisões e estabelecer protocolos. 
Segundo ele, as soluções precisam ser resultado 
de acordo para se manter. A reunião incluiu CUT, 
Força Sindical, CTB, UGT e Nova Central. 
 
De acordo com o presidente da CUT, Sérgio 
Nobre, o ministro “concordou que não há 
coordenação das ações para enfrentar a crise que 
estamos vivendo”. Disse ainda apoiar a criação de 
um fundo que garanta manutenção de trabalho e 
renda durante esse período, como propõem as 
centrais. 
 
Pacotes de estímulo 
 
Ainda pelo relato do dirigente, Toffoli afirmou ser 
contra negociações individuais e que só os 
sindicatos têm legitimidade para celebrar acordo. 
Caso as negociações no Congresso não avancem, 

o presidente da CUT informou que o presidente da STF se comprometeu a levar a plenária uma 
ação direta de inconstitucionalidade contra a Medida Provisória (MP) 927. “É uma medida 
desastrosa neste momento, inclusive do ponto de vista da retomada econômica no futuro”, afirmou 
Sérgio Nobre. 
 
Em vídeo, o sindicalista disse que enquanto o “receituário neoliberal” do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, se mostra ineficaz, em países como Alemanha e Estados Unidos estão sendo 
aprovados pacotes de apoio a trabalhadores e empresários. “Aqui, o desgoverno de Bolsonaro nada 
apresentou e voltou a atacar prefeitos e governadores.” 



 
 

 
Nobre defende o pagamento emergencial de pelo menos um salário mínimo “a 50 milhões de 
brasileiros, que estão desempregados, na informalidade ou trabalham por aplicativo”. É preciso 
preservar os empregos, a renda e o sistema produtivo, ressaltou. “Se tivesse um mínimo de bom 
senso, de responsabilidade, Bolsonaro renunciaria.” 
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Epidemia de feminicídio na pandemia 
 
Djamila Ribeiro 
 
O Brasil é um dos países mais violentos para 
mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 
quatro minutos uma mulher é agredida por um 
homem em ambiente doméstico.E em 2019, sob o 
atual governo .foi registrado um crescimento de 
7,3% dos casos de feminicídio se comparado ao 
ano de 2018, com explosão dos números em 
alguns estados, segundo dados do Núcleo de 
Violência da Universidade de São Pau Io. Ainda 
segundo o estudo, 1.314 mulheres são mortas por 
serem mulheres, média de uma mulher a cada 
sete horas. 
 
Em um cenário de pandemia, como a causada 
pela Covid-19, a epidemia de feminicídio fica ainda 
mais grave. Um governo preocupado com a saúde 
física e mental das mulheres e de todas as 
pessoas vulneráveis que estão no seu entorno, 
como crianças e idosos, saberia que uma das 
previsíveis consequências do isolamento e 
imposição do convívio no lar seriam o aumento da 
violência doméstica e do abuso sexual infantil. 
Sabemos que não é o caso, temos uma pessoa 
completa mente irresponsável no cargo, cercada 
por muitas outras tão irresponsáveis quanto. Por 
isso, é preciso responsabilidade da sociedade civil 
e que governos estaduais estejam atentos ao 
problema e tomem medidas para combater tais 
questões. 
 
Segundo algumas reportagens, o plantão judiciário 

do Rio de Janeiro registrou um aumento de 50% nos casos de violência doméstica no estado nos 
últimos dias de quarentena, um número que já era muito alto antes das medidas de isolamento. 
Segundo o apurado, as mulheres vítimas de agressão em casa representam cerca de 70% da 
demanda do plantão. 
 
Na China, dobraram os casos de violência contra mulheres e meninas durante o isolamento, como 
foi registrado aumento no número de divórcios, para ficarmos em alguns exemplos. 
 
Mas por ser situação nova no ambiente social, diferentes consequências são mani/esta das. Em 
Santa Catarina, por exemplo, houve uma redução de 65% no número de denúncias no primeiro fim 
de semana de quarentena. 



 
 

 
Lendo um artigo de Tanya Selvaratnam, no jornal The New York Times, soube que nos Estados 
Unidos, na linha direta nacional de denúncia de violência doméstica, houve diminuição nas ligações. 
Segundo a responsável pela linha, não é que as agressões e abusos estariam ocorrendo menos, 
mas há um cenário em que é mais di-fícilpara a vítima denunciar. 
 
Se em condições normais já há um alto número de subnotificação, sobretudo se formos pensar em 
abuso sexual infantil, some-se a isso o fato de que, nas atuais condições, para a mulher acionar o 
sistema de proteção em casa, ela tem o tempo todo a companhia do homem sob o mesmo teto. E, 
se tiver de sair, terá de romper com o isolamento, expondo-se à doença e com menos acesso a 
serviços públicos. Não precisa muito para imaginar o drama atual vivido em muitos lares brasileiros. 
 
O Brasil também é campeão em abuso infantil, como já tratei em outras colunas. Crianças, 
sobretudo meninas, são alvos de inúmeros homens, sendo a maioria do seio familiar. 
 
Onde está uma campanha de conscientização do governo? Uma governante, que não sabe o que 
fala, diz que para evitar a gravidez precoce bastaria a jovem não manter relações sexuais, ignorando 
que na maioria das vezes estamos diante de uma relação de poder, de abuso, de fragilidade 
material. Na falta de gente qualificada de técnica e humanidade nas instâncias competentes, 
precisamos contar com o apoio da sociedade civil e de servidores públicos distanciados da linha de 
governo que está compromissada com o atraso. 
 
A situação é grave e merece todo o cuidado. Segundo o Unicef, casos de epidemias e surtos de 
doença podem contribuir para ciclos de violência contra jovens, e uma rede de proteção precisa se 
erguer contra isso. 
 
Na rede de proteção à mulher e à criança, busque divulgar canais de denúncia — que devem ser 
ampliados para serem acessados via WhatsApp—, assim como de redes de serviços e apoios a 
situações de violência. 
 
Se você é gestor público, busque 0 treinamento de equipe de saúde, educação e serviços, que são 
essenciais nesse momento em que tanta gente vulnerabilizada convive sob o mesmo te -to com o 
agressor. Quem tem condições e acesso para agir e sabe da importância de impedir a propagação 
do vírus para proteger a vida de milhões e ao mesmo tempo busca atuar pela vida, saúde e bem-
estarde crianças, mulheres e idosos encarcerados deve atentar para esse grave problema nos lares. 
 
Temo que muitas vezes se tratará de um trabalho solitário, visto que o poder público federal está a 
serviço do sistema financeiro, mais preocupado com a cor da roupa que as crianças vestem do que 
em arregaçar as mangas para trabalhar no que vivemos atualmente: uma crise de saúde e 
humanitária. 
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Hidroxicloroquina: “desespero leva a ações impulsivas” 
 

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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Com dinheiro recuperado na Calvário, força-tarefa entrega 15 

respiradores a hospitais da Paraíba para combate ao 

coronavírus 
 

A força-tarefa responsável pela Operação Calvário 
entregou na tarde desta quarta, 25, quinze 
respiradores pulmonares à rede de saúde pública 
do Paraíba para o combate ao novo coronavírus. 
Os equipamentos, avaliados em R$ 825 mil foram 
adquiridos com recursos recuperados no âmbito da 
investigação sobre desvios na Saúde e na 
Educação do Estado. 
 
A força-tarefa é formada pela Polícia Federal, pelo 
Grupo de Atuação Especial Contra o Crime 
Organizado (GAECO) do Ministério Público da 
Paraíba, pela Controladoria-Geral da União e pelo 
Ministério Público Federal. 
 
Desencadeada inicialmente em dezembro de 
2018, a Operação Calvário investiga uma quadrilha 
que teria praticado os crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos 
em contratos firmados com unidades de saúde e 
educação do Estado que, somados, ultrapassam 
R$ 1 bilhão. 
 
Uma das mais recentes fases da investigação, 
mirou o ex-governador do Estado, Ricardo 
Coutinho, que chegou a ser preso no fim de 2019, 
acusado de ser o chefe de organização criminosa 
que desviou R$ 134,2 milhões em recursos da 
Educação e da Saúde do Estado. 
 
Recursos recuperados em operações no 
combate ao novo coronavírus 
 
Em todo País, as promotorias, procuradorias e o 
judiciário tem se mobilizado para destinar recursos 

recuperados em investigações para o atendimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 
 
No último domingo, 22, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes determinou 
que R$ 1,6 bilhão do Fundo da Lava Jato fossem destinados ao combate ao coronavírus. A verba, 
inicialmente, era destinada à Educação, em razão de decisão do próprio ministro. No entanto, o 



 
 

procurador-geral da República Augusto Aras pediu a realocação dos recursos em razão da 
pandemia. 
 
No Mato Grosso, a Justiça Federal determinou que R$ 566.822,36 recuperados por meio da 
Operação Ararath – que mirou o ex-ministro da agricultura Blairo Maggi – sejam destinados ao 
Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM), referência no Estado para o combate ao novo 
coronavírus. 
 
Além dos recursos recuperados por meio de investigações, o Judiciário tem se mobilizado para 
destinar recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e 
suspensão condicional do processo nas ações criminais, ao combate da pandemia da Covid-19. 
 
A prestação pecuniária é um tipo de pena restritiva de direitos na qual os réus de um processo 
pagam certa quantia, fixada pelo juízo. Ela é aplicada, por exemplo, em casos de menor potencial 
ofensivo ou a partir de sentenças condenatórias. Os recursos financiam projetos sociais 
apresentados por entidades públicas ou privadas previamente cadastradas. 
 
Em Rondônia, R$ 4 milhões serão destinados para a compra de medicamentos e equipamentos 
para prevenção do novo coronavírus, principalmente para aquisição de equipamentos de proteção 
individual para agentes penitenciários, policiais e bombeiros. No Rio Grande do Sul, cerca de R$ 2,8 
milhões serão mobilizados no mesmo sentido. Já no Rio Grande do Norte, valores pagos por réus do 
judiciário potiguar foram destinados para a compra de respiradores. 
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TJDFT autoriza sessões virtuais para julgamento dos 

processos eletrônicos 
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT) Romão Oliveira, 
assinou, nesta quinta-feira (26/3) portaria que 
autoriza a realização de sessões virtuais para 
julgamento dos processos eletrônicos, em matéria 
judicial e administrativa. A decisão foi tomada 
diante da suspensão das sessões presenciais 
como medida preventivas para reduzir os riscos de 
contaminação com o coronavírus, causador da 
Covid-19.  
 
Em texto, a Portaria Conjunta 39 de 26 de março 
de 2020 altera o texto de portaria aprovada em 20 
de março sobre cuidados com o novo coronavírus. 
“Ficam suspensas, no âmbito do segundo grau de 
jurisdição, as sessões de julgamento presenciais 
em matéria judicial e administrativa, podendo ser 
realizadas sessões virtuais para julgamento dos 
processos eletrônicos, observadas as disposições 
da Resolução CNJ nº 313, de 19 de março de 2020 
e, no que couber, as regras da Portaria GPR 
TJDFT n 1029, de 16 de maio de 2018”, afirma o 
texto.  
 
O TJDFT ainda vai avaliar o uso da plataforma que 
melhor irá atender às necessidades do órgão para 
viabilizar a realização de tais sessões. 
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Covid-19: PA separa 1.126 presos; PE e SE monitoram 82; e 

SP não informa 
 

Como medida de prevenção à expansão do novo 
coronavírus em todo o sistema penitenciário do 
Brasil, estados têm tomado decisões como 
suspensão de visitas em unidades prisionais, 
isolamento de duas semanas do suspeito no 
momento em que ele é detido e até quarentena de 
agentes carcerários. 
 
O UOL questionou aos 26 estados do Brasil, mais 
o Distrito Federal, sobre quantos casos de 
coronavírus suspeitos, confirmados e descartados 
foram registrados nos presídios estaduais. Até a 
tarde de ontem, 17 estados e o DF responderam. 
 
Desses, apenas São Paulo se recusou a fornecer 
os dados específicos. No entanto, a reportagem 
apurou que ao menos quatro agentes 
penitenciários foram afastados, sob suspeita de 
estar com covid-19, e um pavilhão de um presídio 
no interior paulista foi isolado sob a mesma 
suspeita. 
 
De acordo com as secretarias de Administração 
Penitenciária das 18 unidades federativas, apenas 
prisões de Pernambuco e Sergipe tiveram casos 
suspeitos de coronavírus oficialmente. 
 
Em Pernambuco, 78 presos foram isolados após 
apresentarem sintomas de gripe e alergia. Os 
sintomas, no entanto, não evoluíram e nenhum 
deles foi submetido a teste, de acordo com o 
governo pernambucano. 
 
Já em Sergipe, quatro presos apresentaram tosse 
seca e febre alta e estão em monitoramento. 

Segundo o governo sergipano, a mãe de um deles o visitou no presídio e, depois, foi diagnosticada 
com coronavírus. A ala dos quatro presos foi isolada. 
 
Além disso, no Tocantins, dois agentes penitenciários, de 25 e de 35 anos, foram afastados do 
trabalho e estão em quarentena após apresentarem sintomas semelhantes aos de quem está com 
coronavírus. 
 



 
 

Enviaram posicionamentos à reportagem as seguintes unidades federativas: Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 
 
Os posicionamentos da UFs 
 
Alagoas 
 
Até o momento não foi registrado nenhum caso suspeito de Covid-19 no sistema prisional alagoano, 
nem entre os reeducandos e nem entre os servidores da instituição. 
 
Amazonas 
 
Até o momento não há casos de internos infectados ou com sintomas da doença no sistema 
prisional do Amazonas. 
 
Bahia 
 
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, Considerando o estado de 
emergência no cenário mundial causado pelo COVID-19, criou o Plano de Contingência Para o Novo 
Coronavírus com base nas orientações, determinações, e protocolos das ESPII, OMS, CNJ, SESAB 
e Governo do Estado. Até a presente data 25/03/2020 não temos nenhum caso ou suspeita da 
Covíd-19. 
 
Ceará 
 
A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará informa que até o início da noite 
desta quarta-feira (25), não existe nenhum caso suspeito ou confirmado de Coronavírus no sistema 
prisional cearense. 
 
Distrito Federal 
 
A Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), vinculada à Secretaria de Segurança Pública do 
Distrito Federal (SSP/DF), tem tomado os cuidados necessários para resguardar servidores e 
internos das seis unidades prisionais administradas pelo órgão. O complexo carcerário do DF não 
apresenta, até o momento, registros de pessoas com suspeitas ou positivo para o coronavírus. 
 
Todos os presídios, exceto o Centro de Detenção Provisória (CDP), estão destinando alas 
específicas para idosos, considerados pelos órgãos oficiais de saúde como o que apresentam maior 
risco no contágio do vírus. O CDP já possui um local para este público. A mesma medida está sendo 
adotada para aqueles que trabalham fora dos presídios. 
 
A quarentena foi implementada para os presos recém chegados ao CDP - que semanalmente 
recebe aqueles encaminhados pela Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), da Polícia 
Civil do Distrito Federal (PCDF). Semanalmente, as pessoas presas em todo o Distrito Federal são 
encaminhadas ao Sistema. 
 
Mato Grosso 
 
Até o momento não tem nenhum registro. 



 
 

 
Mato Grosso do Sul 
 
Conforme informações da Divisão de Saúde, ainda não há registros. 
 
Minas Gerais 
 
Não foi confirmado nenhum caso de Covid-19 nos ambientes prisionais do Estado de Minas Gerais. 
O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen) possui cerca de 18 mil profissionais e, sob 
sua custódia, 75 mil presos. 
 
Pará 
 
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que até esta quinta-feira (26), 
o Pará não apresenta nenhum caso do novo Coronavírus dentro das unidades prisionais do estado. 
Atualmente, o Pará custodia 20.744 internos. Há 1.126 no grupo de risco de contágio ao novo 
coronavírus, que já estão em alas separadas nas cadeias. Tanto na região metropolitana de Belém, 
como no interior do estado há uma unidade para receber os novos presos e uma destinada a 
receber casos suspeitos ou confirmados de covid-19. 
 
Paraíba 
 
Na Paraíba, até o momento, no sistema penitenciário, zero casos do covid-19 e também de casos 
suspeitos entre os detentos e funcionários. Mas, apesar dos números tranquilizadores, a Seap está 
tomando as devidas recomendações da saúde, além de ter criado alas de saúde em uma das 
nossas maiores unidades prisionais, o Complexo Penitenciário de Mangabeira, para receber futuros 
casos suspeitos ou confirmados do covid-19. 
 
Paraná 
 
Até o momento, não há casos de coronavírus registrados dentro do sistema prisional do Paraná. 
 
Pernambuco 
 
A Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) informa que, até o momento, as 23 unidades 
prisionais de Pernambuco não registraram nenhum detento ou servidor com suspeita do Covid-19. O 
Ministério da Saúde (MS) recomenda que sejam notificados pacientes hospitalizados com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) cujos sintomas são febre, acompanhada de tosse ou dor de 
garganta, e dificuldade para respirar. Setenta e oito detentos que estão sendo monitorados pela 
equipe de saúde prisional não apresentam sintomas do coronavírus, mas de gripe comum ou 
alergias. Foram isolados, mas como os sintomas não evoluíram não foram realizados testes. 
 
Piauí 
 
O Piauí segue sem casos suspeitos de contágio do novo coronavírus dentro de suas 17 unidades 
penais. 
 
  



 
 

Rio de Janeiro 
 
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informa que não há nenhum caso de 
coronavírus no sistema prisional. Conforme o decreto Nº 46.970, publicado pelo governador Wilson 
Witzel, ficou estabelecido que as visitas em todo o sistema prisional fluminense estão suspensas, 
desde o último sábado (14/03). A medida é valida por 15 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, 
dependendo do cenário epidemiológico da doença. É necessário esclarecer que, como uma ação 
protetiva, todos os presos que estão ingressando no sistema, ficarão em isolamento social durante 
14 dias. Após esse período, os mesmos serão inseridos no coletivo da unidade. 
 
Rondônia 
 
Informamos que no estado de Rondônia, ainda não foi registrado, nenhum caso de coronavírus 
dentro das penitenciárias. 
 
Sergipe 
 
A Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor explica que internos da Ala A do Pavilhão 
2 do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan) estão isolados como medida 
preventiva. A coordenadoria de saúde comunicou a situação nesta segunda-feira (23) à direção do 
presídio. 
 
Quatro internos se queixaram de tosses e um quadro leve de febre. Um dos internos é filho de uma 
mulher da cidade de Propriá, diagnosticada na semana passada com o exame positivo do Covid 19. 
Diante da situação, a Sejuc informou imediatamente à Secretaria de estado da Saúde, foi feito o 
protocolo recomendado pela vigilância epidemiológica e a Ala A do Pavilhão será mantida sob 
observação até que sejam feitos os exames adequados. 
 
Ela esteve com o filho ainda quando as visitas eram permitidas e não apresentava qualquer sintoma 
do coronavírus. 
 
São Paulo 
 
A SAP não confirma casos individuais. A Secretaria da Administração Penitenciária informa que 
segue as determinações do Centro de Contingência do coronavírus. Salientamos que o cenário está 
em permanente avaliação para o direcionamento de ações visando o enfrentamento do problema. 
Todas as medidas amplamente divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo, como lavar as 
mãos com frequência, já foram adotadas nos presídios do estado. 
 
Em unidades com inclusão automática de estrangeiros o procedimento é entrar em contato com a 
Polícia Federal, para verificar se as providências preventivas foram tomadas, e observar se o preso 
apresenta qualquer sintoma por 14 dias. Os servidores idosos e do grupo de risco estão sendo 
realocados. As portas de salas administrativas estão sendo mantidas abertas. 
 
Todo servidor com suspeita de diagnóstico do COVID-19 está devidamente afastado sob medidas 
de isolamento em sua residência, conforme orientações do Comitê de Contingência do coronavírus e 
a Secretaria acompanha seu quadro clínico, fornecendo todo o suporte necessário para sua 
recuperação. 
 
  



 
 

Tocantins 
 
A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio de sua Superintendência de 
Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional (Sispen/TO), informa que até a presente data 
não há nenhum registro de caso suspeito ou confirmado de infecção por Coronavirus entre as 
pessoas privadas de liberdade do Sistema tocantinense. 
 
Entre os servidores, a Seciju esclarece que até o momento dois agentes de execução penal, lotados 
nas unidades prisionais dos municípios de Colinas e Cariri do Tocantins, apresentaram sintomas 
semelhantes aos da Covid-19 e encontram-se cumprindo quarentena. 
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STJ concede regime domiciliar a todos os presos por pensão 

alimentícia 
 

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), atendeu ontem 
(26) a um pedido da Defensoria Pública da União 
(DPU) e concedeu o regime domiciliar a todos os 
presos por falta de pagamento de pensão 
alimentícia, em razão da pandemia do novo 
coronavírus. 
 
Sanseverino havia deferido parcialmente um 
habeas corpus coletivo pedido pela Defensoria 
Pública do Ceará, concedendo as prisões 
domiciliares no estado, e depois estendeu a medida 
para todo o território nacional, conforme solicitado 
pela DPU. 
 
Sanseverino tomou a decisão “considerando o 
crescimento exponencial da pandemia em nosso 
país e no mundo, e com vistas a assegurar 
efetividade às recomendações do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para conter a 
propagação da doença”, escreveu o ministro. 
 
Em 17 de março, o CNJ publicou uma série de 
recomendações para prevenir o avanço da doença 
no sistema prisional, entre as quais que os 
magistrados da área cível considerassem “a 
colocação em prisão domiciliar das pessoas presas 
por dívida alimentícia”. 
 
Diante da demora para a apreciação dos casos 
individualmente, as defensorias decidiram pedir o 
habeas corpus coletivo ao STJ. Em seu pedido, a 
DPU considerou o agravamento do desemprego 
decorrente das medidas de isolamento no combate 

ao coronavírus como mais uma preocupação, pois “resultará num considerável incremento de 
pessoas devedoras de alimentos”. 
  
Segundo a DPU, existem hoje no Brasil cerca de 2 mil pessoas presas por não pagarem pensão 
alimentícia.  



 
 

 

27/03/2020 00h00 

 

Adoção em tempos de pandemia 
 

Cynthia Esteves de Andrade e Mariana Costa 
Heluy 
 
O Conselho Nacional de Justiça editou a 
Resolução n.º 313/2020, que estabelece o regime 
de Plantão Extraordinário no âmbito do Poder 
Judiciário, como um meio de uniformizar o 
funcionamento dos serviços judiciários durante a 
crise do Coronavírus (Covid-19). Garante-se, 
assim, as atividades essenciais e o próprio acesso 
à Justiça. 
 
Ressalvado os processos que tramitam na Justiça 
Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, os prazos 
processuais encontram-se suspensos até o dia 30 
de abril. Ao se deparar com o rol de exceções, 
restrito e taxativo, verifica-se tão somente uma 
matéria estritamente ligada aos interesses da 
criança e adolescente; no caso, autorização de 
viagem. E só! 
 
Tal medida, embora indispensável ante às 
recomendações da Organização Mundial da 
Saúde, acaba por ferir o direito de várias crianças e 
adolescentes, dentre eles, o direito à adoção, 
notoriamente marcado por procedimentos 
burocráticos. 
 
Para ilustrar o longo e árduo caminho da adoção, 
qualquer pessoa antes de ser inserida no cadastro 
de habilitados para adoção deve submeter-se a 
uma série de trâmites necessários: ingresso com a 
ação, participação do programa de habilitação para 
adoção, submissão ao estudo psicossocial, 

manifestação do Ministério Público, até o então deferimento judicial. Após a conclusão da primeira 
fase, o habilitado aguarda na fila a sua vez de ser apresentado a uma criança com o perfil desejado. 
Quando esse encontro acontece, vem o primeiro estágio de convivência para em seguida ser 
possível ingressar com o pedido de adoção. 
 
É notório que o processo após a habilitação é naturalmente ainda mais demorado. A discrepância 
entre o perfil desejado pelas famílias e as crianças cadastradas para adoção torna essa espera 
ainda maior. Crianças com enfermidades e pertencentes a grupos de irmãos apresentam mais 
dificuldade em serem adotadas. Já os pré-adolescentes e os adolescentes continuam sendo pouco 



 
 

aceitos pelos postulantes à adoção, embora sejam a maioria no cadastro. A cultura do perfil restrito 
resiste às mudanças. As famílias que se abrem ainda são minoria. 
 
O que se percebe é que, mesmo diante da atual situação, grande parte de todo esse processo ainda 
poderia tramitar sem maiores problemas, mesmo no contexto atual. Além do trabalho remoto, 
existem diversos meios tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real que 
facilitariam as etapas presenciais, como por exemplo, a videoconferência. Tal recurso não é de uso 
restrito para interrogatórios de presos ou sustentações orais por advogados. Por óbvio, deveria ter 
sido ponderado como uma solução para o aumento da morosidade processual em um momento tão 
sui generis. 
 
Diante da ausência de qualquer disposição para esses casos, sonhos são estagnados. Se por um 
lado, uma família permanece incompleta, por outro, têm-se uma ser humano em seu estágio mais 
vulnerável da vida sendo obrigado a 'esperar mais um pouco' por um lar. O isolamento não só social, 
mas também o afetivo já é uma realidade na vida de diversas crianças e adolescentes do país. A 
luta contra o relógio é familiar. 
 
Muito se comenta durante este período sobre o que fazer com as crianças em casa. Dicas de 
brincadeiras, leitura de histórias. Os contos de fadas são exprimidos como uma prece por dias 
melhores, por finais felizes. Todavia, pouco se fala daqueles que sequer tem um lar para chamar de 
seu, quiçá alguém que lembre a importância de lavar as mãos. 
 
O irrevogável e louvável instituto da adoção, infelizmente, não é prioridade em tempos de pandemia. 
 
Assessora jurídica da Procuradoria de Justiça do Maranhão. Pós-graduanda em Direito de Família, 
da Infância e Juventude (UNDB). Presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família - IBDFAM/MA. Membro do Grupo de Apoio à Adoção AME/MA. E-mail: 
cynthiaesteves@msn.com 
 
Advogada. Pós-graduanda em Direito Eleitoral pela Universidade Federal do Estado do Maranhão 
(UFMA). Membro da Comissão de Advocacia Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Maranhão. E-mail: mcheluy@gmail.com 
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Coronavírus: pacientes têm alta após uso da 

hidroxicloroquina 
 

Quatro pacientes acometidos pelo novo 
coronavírus e que estavam em estado grave na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 
Igesp, em São Paulo, receberam alta após sete 
dias de uso de hidroxicloroquina em associação 
com outras medicações. 
 
De acordo com Dante Senra, médico cardiologista 
e coordenador das UTI’s do hospital, foram 
“avaliados criteriosamente os protocolos 
internacionais” e 12 altas hospitalares de pacientes 
confirmados com coronavírus e altamente 
suspeitos também foram dadas. 
 
“Até onde sabemos, fomos o primeiro hospital no 
Brasil a utilizar o medicamento”, disse o médico ao 
portal UOL. Senra ainda afirma que, apesar de 
esperançosos, os resultados ainda são iniciais. “A 
impressão é muito favorável, mas como se trata 
ainda de um número pequeno, não há como 
estabelecer uma relação de causa e efeito. Até 
porque não há estudos multicêntricos ainda”. 
 
Senra explicou que os resultados não fazem parte 
da coalizão Covid-19, feita pelo Hospital Israelita 
Albert Einstein, HCor, Sírio Libanês e BRICNet, 
uma rede que realiza estudos clínicos na área de 
medicina intensiva. 
 
O especialista, no entanto, fez questão de ressaltar 
que não há comprovação de causa e efeito do uso 
da hidroxicloroquina. Ou seja, não é possível 
garantir que os pacientes foram curados graças ao 
medicamento. 

 
“Usar esse medicamento fora do ambiente hospitalar não é seguro. Deve ser feito em condições de 
segurança e acompanhamento médico, porque pode ter alterações no ritmo do coração”. 
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CNJ esclarece obrigações da resolução que cria o "Plantão 

Extraordinário" do Judiciário 
 

Em ofício enviado nesta quinta-feira (26/3) aos 
tribunais de todo o país, o Conselho Nacional de 
Justiça reforça a obrigatoriedade da "manutenção 
de serviços destinados à expedição e publicação 
de atos judiciais e administrativos" durante o 
expediente do Plantão Extraordinário, conforme 
dispõe o artigo 2º, parágrafo primeiro, inciso II da 
Resolução 313/20 do CNJ.  
 
O CNJ ainda destaca que neste período "todos os 
Magistrados e servidores do Poder Judiciário 
brasileiro estão trabalhando normalmente, em 
regime remoto". 
 
Leia o teor do ofício: 
 
Diante de dúvidas suscitadas por diversos tribunais 
sobre o cumprimento do disposto na Resolução 
CNJ n. 313/2020, de ordem do Excelentíssimo 
Senhor Presidente do Conselho Nacional de 
Justiça, Ministro Dias Toffoli, solicito a Vossa 
Excelência as providências no sentido de alertar os 
responsáveis pelos expedientes de todas as 
unidades judiciárias que, em conformidade com o 
disposto no art. 2º, § 1º, inciso II, da citada norma, 
deve ser observada regularmente durante o 
expediente do Plantão Extraordinário, 'a 
manutenção de serviços destinados à expedição e 
publicação de atos judiciais e administrativos', 
porquanto os Magistrados brasileiros estão todos 
trabalhando em regime remoto e continuam 
produzindo sentenças e decisões que não devem 

ter seus trâmites internos interrompidos, sendo certo que os servidores igualmente permanecem em 
regime de trabalho remoto. Por fim, destaca-se, que a suspensão determinada pela Resolução CNJ 
n. 313/2020, em seu art. 5º, se refere apenas aos prazos processuais.  
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Pandemia da Covid-19 gera reflexão sobre resolução de 

conflitos online 
 
Por César Cury e Claudia Ferreira 
 
Os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19 
impõem dramáticas modificações na rotina das 
pessoas devido às restrições de mobilidade e contato 
exigidas para conter o contágio. 
 
Os governantes e demais autoridades adotam ações 
em linha com os protocolos de saúde e proteção à 
população, dentre as quais a adotada pelo Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a 
suspensão do curso dos processos por 60 dias a fim 
de evitar a circulação de 40 mil pessoas que 
frequentam diariamente as instalações do Judiciário 
fluminense. 
 
Tal medida, como era de se prever, tem causado 
profundo impacto nos casos em andamento e, 
consequentemente, no atendimento aos 
jurisdicionados, que buscam o Judiciário para 
resolver seus conflitos. 
 
Como toda crise traz em si uma oportunidade, o 
momento é o mais adequado para refletirmos acerca 
da disponibilização das plataformas de resolução de 
conflitos online, conhecidas pelo termo ODR (online 
dispute resolution). A utilização dos meios eletrônicos 
para solucionar disputas não é um conceito novo, 
sendo de larga utilização pelo e-commerce. No Brasil, 
plataformas baseadas em inteligência artificial e 
tecnologias como machine learning e predição de 
dados propiciam aos participantes parâmetros para 
tomadas de decisão e solução adequada de um 

conflito. Há também recursos como videoconferência que assistem formas tradicionais de resolução 
de controvérsias como a mediação e a conciliação. 
 
O conceito de resolução de conflitos conhecido como “tribunal multiportas” foi apresentado em 
palestra proferida pelo professor Frank Sander, da Harvard Law School, na Pound Conference de 
1976, quando introduziu a ideia de formas adequadas a solução de diferentes conflitos. Conhecidas 
pela sigla ADR (alternative dispute resolution), essas formas de resolução, com base no diálogo e na 
colaboração, ampliam a oferta pelo judiciário de mecanismos de autocomposição facilitados por um 
terceiro neutro, especialmente a mediação e a conciliação. 
 



 
 

A Lei de Mediação (Lei 13.140/15) prevê que a mediação poderá ser feita pela internet ou por outro 
meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. 
A urgência do momento indica a necessidade de expandir o acesso online como forma de efetivo 
acesso à ordem jurídica, considerando que grande parte da população possui meios para utilizar a 
internet e domina um repertório mínimo de habilidades para lidar com essa ferramenta. 
 
A adoção da ODR pelo TJ-RJ foi iniciativa do Nupemec, pautada pela perspectiva de proporcionar 
acessibilidade e rapidez na resolução de conflitos de interesse, bem como envolver as empresas na 
redução de demandas decorrentes das relações com clientes. A experiência de utilização de uma 
plataforma customizada em um processo de recuperação judicial envolvendo mais de 65 mil 
credores, que no curto prazo de 4 meses alcançou mais de 70% de acordos — o que seria inviável 
pelos mecanismos convencionais — foi um marco de sucesso na utilização dessa ferramenta. 
 
A experiência consolidada demonstra a efetividade do método online com abordagem e resultados 
comprovados dentro de suas peculiaridades, como os cuidados que garantam a isenção do sistema 
e o sigilo e a segurança dos dados. A disponibilização de plataformas de videoconferência e demais 
tecnologias de informação e da comunicação para realização das sessões de mediação e 
conciliação constitui, sem qualquer dúvida, uma forma direta e eficiente de garantir o acesso à 
justiça, trazendo flexibilidade de participação, rapidez na solução e redução de custos, e evitando 
deslocamentos desnecessários pelos usuários, aspecto primordial neste momento. 
 
Em artigo publicado no Oklahoma Bar Journal, o presidente da Online Dispute Resolution at Tyler 
Technologies, Colin Rule,[1] afirmou que a sociedade está se digitalizando e a justiça não está 
acompanhando, e que as ferramentas de ODR podem fazer com que as cortes se tornem mais 
eficientes e atendam às expectativas dos cidadãos, ressaltando que cada celular pode se tornar um 
ponto de acesso à justiça e o fórum multiportas do futuro. 
 
Apresentando um panorama do crescimento da utilização das ODR pelas cortes norte-americanas, 
Colin Rule menciona que mais de 50 tribunais, em vários estados utilizam essa ferramenta, e que 
esse número pode dobrar em 2020. Ao referir palestra do juiz da suprema Corte de Utah, 
Constandinos Himonas, na Conferência South by Southwest, Rule ressalta que “Justice is a thing, 
Justice is not a place”, expressão apropriada para enfatizar que o acesso ao Judiciário consiste na 
disponibilização de estrutura procedimental que garanta aos interessados a solução democrática dos 
conflitos, seja por meio de uma sentença judicial ou do entendimento entre as partes. No século XXI, 
o acesso à ordem jurídica não prescinde de mecanismos tecnológicos e da participação efetiva e 
responsável de indivíduos e empresas na solução das controvérsias em que estão envolvidos, 
sempre que necessário com o auxílio de um terceiro facilitador ou com poder decisório. A garantia 
de resposta efetiva e em tempo adequado constitui a melhor forma de ampliar o diálogo e o 
entendimento e de promover a paz social. 
 
[1] Rule, Colin. Using Online Dispute Resolution to Expand Access to Justice. OBJ pg.26 Edição de 
Agosto de 2019 
 
César Cury é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presidente do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), mestre e doutorando em 
Direito. 
 
Claudia Ferreira é psicóloga, coordenadora do Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro e mestre em métodos consensuais de solução de conflitos. 
  



 
 

Mais notícias importantes 
 
 
UOL - 27 de março - 7h00 
Processos de violência contra mulher são afetados pela quarentena; entenda 
A pandemia do novo coronavírus age de forma drástica pelo mundo e alterou rotinas que há muito já 
estavam estabelecidas. No nosso Judiciário não foi diferente. Na semana passada, o Conselho 
Nacional de Justiça, em uma medida de contenção do vírus, estabeleceu em resolução a suspensão 
de prazos processuais de natureza não urgente até o dia 30 de abril 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/03/27/processos-de-violencia-contra-mulher-
sao-afetados-pela-quarentena-entenda.htm 
 
UOL - 27 de março - 4h00 
Estupro infantil e feminicídio podem subir na pandemia, dizem especialistas 
A quarentena na China para conter a disseminação do novo coronavírus completará dois meses 
com um efeito colateral: os casos de violência doméstica triplicaram. Se o mesmo ocorrer no Brasil 
— e é isso que preveem órgãos internacionais de proteção feminina, como a ONU Mulheres —, o 
número de casos pode ter, em alguns meses, um aumento igual ao que foi registrado em anos…. 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/03/27/alem-da-violencia-domestica-estupro-
e-feminicidio-podem-subir-na-pandemia.htm 
 
O Globo - 27 de março - 4h30 
Coronavírus: Relaxamento de prisões opõe procuradores da Lava-Jato de Curitiba e do Rio 
O debate sobre a necessidade soltar presos que não cometeram crimes violentos para evitar a 
chegada do novo coronavírus aos presídios divide opiniões entre procuradores das forças-tarefas da 
Lava-Jato do Rio e de Curitiba. A recomendação é do CNJ, que defende o relaxamento de prisões 
provisórias e preventivas (superiores a 90 dias) para presos que respondem a crimes praticados 
sem uso de violência e que estão em grupo de risco de contágio pelo vírus, como os idosos 
https://oglobo.globo.com/brasil/coronavirus-relaxamento-de-prisoes-opoe-procuradores-da-lava-jato-
de-curitiba-do-rio-24331844 
 
METRÓPOLES - 26 de março - 22h13 
Covid-19: STJ derruba liminar do TJRJ e beneficia presos idosos  
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro restabeleu, nesta quinta-feira (26/05), 
a exigência de que se reavalie a necessidade de se manter presos provisórios ou temporários com 
mais de 60 anos no Rio de Janeiro. Agora, acatando pedido da Defensoria Pública do estado, juízes 
de primeira instância deverão analisar novamente, em dez dias, as medidas de restrição de 
liberdade destes detentos, que integram o grupo de maior risco para o novo coronavírus. 
https://www.metropoles.com/brasil/justica/covid-19-stj-derruba-liminar-do-tjrj-e-beneficia-presos-
idosos 
 
METRÓPOLES - 27 de março - 7h40 
STF suspende dívida da Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina 
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu por 180 dias o 
pagamento das parcelas da dívida da Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina. A decisão obriga os 
estados a usarem os recursos em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia 
causada pelo novo coronavírus. Nessa quarta-feira (25/03), Moraes concedeu decisão semelhante 
ao Paraná e Maranhão. 
https://www.metropoles.com/brasil/justica/stf-suspende-divida-da-paraiba-pernambuco-e-santa-
catarina 



 
 

 
METRÓPOLES - 27 de março - 5h24 
Coronavírus: brasilienses denunciam preços abusivos em mercados 
Estabelecimentos estariam cobrando preços acima dos usuais para alimentos e produtos de higiene. 
Segundo relatos de diversos clientes, os preços de muitos itens dispararam nas prateleiras após o 
início da quarentena para conter a disseminação da Covid-19. 
https://www.metropoles.com/distrito-federal/coronavirus-brasilienses-denunciam-precos-abusivos-
em-mercados 
 
HUFFPOST BRASIL - 27 de março - 2h00 
Gestão da crise do coronavírus por Bolsonaro é 'insana', diz ex-ministro do STJ 
“Insanidade.” Essa foi a palavra mais usada pelo ex-ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) 
Gilson Dipp ao comentar a atuação do presidente Jair Bolsonaro frente à crise do coronavírus.  
“A conduta do presidente da República em uma crise de pandemia, talvez a maior do último século, 
é insana. Não tem outra palavra. Absolutamente insana”, afirmou o magistrado, que atuou por 16 
anos no tribunal. 
https://www.huffpostbrasil.com/entry/dipp-bolsonaro-insano_br_5e7d52e1c5b66149226490bd 
 
CONJUR – 26 de março – 21h27 
Servidores federais em trabalho remoto perdem hora extra, insalubridade e vale-transporte 
O Ministério da Economia suspendeu o pagamento de benefícios como horas extras, adicional de 
insalubridade, adicional por trabalho noturno e auxílio-transporte a servidores que adotaram o 
trabalho remoto por conta da pandemia do novo coronavírus. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/servidores-federais-perdem-hora-extra-trabalho-remoto 
 
CONJUR – 26 de março – 21h02 
Prazos processuais na Justiça do Trabalho estão suspensos até 30 de abril 
A presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, 
editou nesta quinta-feira (26/3) o Ato TST.GP. nº 139 e o Ato CSJT.GP nº 56/2020, que prorrogam a 
suspensão dos prazos processuais na Justiça do Trabalho até o dia 30 de abril. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/prazos-processuais-justica-trabalho-suspensos-304 
 
CONJUR – 26 de março – 20h50 
Justiça libera valores para combate à pandemia de coronavírus 
O juiz federal substituto da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR), Flávio Ayres dos Santos Ferreira, 
decidiu liberar R$ 1 milhão para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck para ajudar no combate 
ao Covid-19. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal, que solicitara que o hospital 
local recebesse parte dos valores arrecadados com delações premiadas firmadas no âmbito da 
operação "pecúlio/nipoti", da Polícia Federal. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/justica-libera-valores-combate-pandemia-coronavirus 
 
CONJUR – 26 de março – 20h43 
TRF-5 suspende decisão que amplia restrição a desembarque estrangeiro no CE 
Mesmo em situação de pandemia, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, 
conferindo alcance a portaria editada pelo governo para além do texto, sob pena de afronta ao 
princípio da separação dos poderes. Desta forma, o desembargador Francisco Roberto Machado, do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, suspendeu decisão da Justiça Federal do Ceará que 
ampliava o número de países de onde estrangeiros não poderiam entrar no Brasil pelo aeroporto de 
Fortaleza (aeroporto internacional Pinto Martins). 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/trf-derruba-liminar-amplia-restricao-desembarque-
estrangeiro-ce 



 
 

 
MIGALHAS – 26 de março 
JT/MG libera R$ 38 mi retidos da Vale para combate ao coronavírus 
O juiz do Trabalho Henrique Alves Vilela, da 5ª vara de Betim/MG, acolheu a destinação 
emergencial de mais de R$ 38 mi do valor retido da Vale S.A para indenização a título de dano 
moral coletivo pela tragédia em Brumadinho. Os recursos serão destinados para evitar a 
disseminação da covid-19. 
https://www.migalhas.com.br/quentes/322840/jt-mg-libera-r-38-mi-retidos-da-vale-para-combate-ao-
coronavirus 
 
JOTA – 26 de março – 21h45 
União pede ao STF para adotar medidas contra coronavírus sem se submeter à LDO 
A AGU ingressou nesta quinta-feira (26) com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo 
Tribunal Federal (STF) na qual pede que o governo federal possa implementar programas de 
proteção à parcela mais vulnerável da sociedade e de estímulo à economia, durante a pandemia do 
coronavírus, sem a compensação prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
https://www.jota.info/stf/do-supremo/uniao-pede-ao-stf-para-adotar-medidas-contra-coronavirus-sem-
se-submeter-a-ldo-26032020 
 
JOTA – 26 de março – 18h37 
Documentos para certidões de nascimento e óbito podem ser enviados por email 
Diante das recomendações para evitar aglomerações e medidas de isolamento social de vários 
órgãos e empresas em decorrência da disseminação do coronavírus, os cartórios do país vão 
passar, a partir desta quinta-feira (26/3), a receber por via eletrônica os documentos necessários 
para registros de nascimentos e óbitos.  
https://www.jota.info/jotinhas/documentos-para-certidoes-de-nascimento-e-obito-podem-ser-
enviados-por-email-26032020 
 
STF – 26 de março – 22h55 
Supremo aprova realização de videoconferência nas sessões de julgamento 
Em sessão administrativa virtual realizada nesta quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF) 
aprovou norma (Resolução 672/2020) que permite a participação dos ministros nas sessões do 
Plenário e das Turmas por videoconferência. 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440249&ori=1 
 
STF – 26 de março – 21h35 
Ministro mantém validade de MP sobre medidas trabalhistas durante a pandemia do novo 
coronavírus 
O ministro Marco Aurélio, do STF indeferiu pedido de medida liminar na ADI 6342, ajuizada pelo 
PDT contra dispositivos da MP 927/2020, que autorizam empregadores a adotarem algumas 
medidas excepcionais em razão do estado de calamidade pública declarado diante da pandemia do 
novo coronavírus. Decisão será submetida a referendo pelo Plenário do STF. 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440248&ori=1 
 
PODER 360 – 26 de março – 20h06 
Sindicatos acionam Toffoli para contestar MPs que mudam contrato de trabalho 
O presidente do STF, Dias Toffoli, realizou nesta 5ª feira (26/3) debate com representantes de 
centrais sindicais e do Dieese. Participaram representantes da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, 
NCST e CSB, além do deputado Paulinho da Força (SD-SP). 
https://www.poder360.com.br/justica/sindicatos-acionam-toffoli-para-contestar-mps-que-mudam-
contrato-de-trabalho/ 


