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CNI propõe isolamento vertical 
 

Em carta encaminhada, ontem, ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) propôs o isolamento 
vertical como forma de combater a propagação 
da Covid-19. Dentre as ações sugeridas, está a 
realização de exames rápidos a cada 15 dias, nos 
9,4 milhões de trabalhadores industriais. A 
entidade se prontificou a ajudar na 
implementação desse formato de quarentena 
apenas para pessoas do grupo de risco e de 
contaminados pelo novo coronavírus. 
 
"A evolução de casos da Covid-19 na Coreia do 
Sul e na Alemanha demonstra que, se bem 
executada, essa é uma estratégia eficiente para 
promover o achatamento da curva de propagação 
do vírus, preservar vidas e reduzir a pressão 
sobre o sistema de saúde", justificou o presidente 
da CNI, Robson Andrade. "Ao mesmo tempo, 
facilita a retomada, ainda que gradual, das 
atividades produtivas", acrescentou. 
 
O documento também foi encaminhado aos 
presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). No texto, a CNI argumenta que o 
isolamento vertical requer forte coordenação 
entre os setores público e privado. Para isso, 
propôs uma parceria com o governo, por meio da 
qual o Serviço Social da Indústria (Sesi) se 
compromete a capacitar e dar assistência para a 
realização de testes rápidos contra a Covid-19, 
custeados com recursos federais, para 100% dos 

cerca de 9,4 milhões de trabalhadores da indústria, a cada 15 dias, com isolamento social apenas de 
pessoas com exame positivo. 
 
Além disso, seriam realizados exames moleculares (PCR, conhecidos como "contraprova") para 
verificar falsos positivos da Covid-19. De acordo com o presidente da CNI, é importante que sejam 
feitos testes rápidos nos pacientes sem sintomas, "pois acredita-se que 80% da população infectada 
apresenta poucos ou nenhum sintoma da doença, sendo responsável pela maioria das 
contaminações locais". "Trata-se de uma estratégia complexa, mas possível e, no caso do Brasil, 
necessária, pois as empresas e os cidadãos não terão fôlego financeiro para resistir por um período 
prolongado de isolamento social horizontal", alertou. 



 
 

 
Plataforma 
 
Outras medidas são a criação de uma plataforma on-line para manejo clínico do novo coronavírus 
em uma rede de atenção primária e de parceiros privados, e de um fundo de aval, com recursos no 
valor de R$ 500 milhões, que seriam aportados pelo Sesi, para financiar capital de giro das 
indústrias de micro, pequeno e médio portes, com faturamento anual até R$ 10 milhões. "O objetivo 
é contribuir para a provisão de liquidez das empresas industriais, durante o período de retração das 
atividades empresariais, que não sabemos quanto tempo vai durar", disse. 
 
Ainda segundo o presidente da CNI, a prioridade máxima são as ações para preservar vidas, 
seguindo sempre as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) com relação à Covid-19. 
"Entretanto, é crucial que nos preocupemos também com a sobrevivência das empresas e a 
manutenção dos empregos", ressaltou. 
 
A carta está em consonância com a defesa da CNI de eliminar restrições à produção e ao transporte 
de cargas. A entidade considera imprescindível a garantia de operação das fábricas e condições 
para o transporte de produtos e insumos, a fim de enfrentar a crise do coronavírus. "Mesmo com 
dificuldades, as indústrias estão conseguindo se adaptar, mas as amarras precisam ser eliminadas 
rapidamente sob o risco de que o abastecimento seja comprometido." 
 
Entre os exemplos para sustentar sua posição, a CNI enumerou alguns pontos: o tratamento de 
água depende diretamente da disponibilidade de produtos químicos; a produção de alimentos requer 
insumos da mineração; e sem embalagens não é possível disponibilizar alimentos às pessoas. "As 
cadeias de produção são complexas e qualquer julgamento equivocado sobre a 'essencialidade' de 
um determinado insumo pode interromper cadeias inteiras de fornecimento", explicou. 
 
Empréstimo: suspensão mais longa 
 
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, garantiu, ontem, que o banco está 
preparado para estender em até 150 dias a suspensão do prazo para pagamento de empréstimos 
contratados por pessoas físicas e jurídicas, incluindo financiamento habitacionais, em razão da crise 
causada pela pandemia do coronavírus. O anuncio foi feito, ontem, em entrevista ao programa 
CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense e a TV Brasília. 
 
O prazo, inicialmente, continua estendido de 60 para 90 dias, mas, dependendo da necessidade, 
pode ser ampliado ainda mais. "A Caixa é um banco de todos, especialmente dos mais humildes. 
Pensando nisso, caso essa crise seja maior do que a gente está prevendo, aumentaremos os prazos 
na medida do possível. Se for preciso, passaremos de 90 para 120 dias, ou até mesmo 150 dias. 
Nós, do banco, faremos os ajustes sempre que for necessário", adiantou Guimarães, que, mais 
tarde, em coletiva no Palácio do Planalto, confirmou a proposta. 
 
De acordo com o presidente da Caixa, as parcelas postergadas serão incluídas no montante do 
financiamento. A ideia é dar um fôlego ao contribuinte no momento mais agudo da dificuldade. "O 
que acaba acontecendo é que nós colocaremos esses três meses no saldo devedor. Não pesa tanto 
no pagamento", explicou. 
 
No Palácio, Guimarães também disse que, desde o anúncio da medida, mais de 800 mil famílias já 
negociaram a suspensão temporária do pagamento das prestações da casa própria pelos canais 
virtuais da Caixa. Conforme disse, na última semana, o banco emprestou mais de R$ 20 bilhões, de 



 
 

R$ 111 bilhões ofertados, aos trabalhadores e às empresas que têm tentado enfrentar o atual 
momento de desaceleração econômica. 
 
A Caixa deve ser uma das instituições a pagar o auxílio emergencial de R$ 600 aos informais. Caso 
seja escolhida para efetuar o repasse, é possível que o banco proponha um calendário de 
escalonamento, como forma de evitar aglomerações nas agências bancárias ou casas lotéricas. 
 
"Provavelmente, será da mesma maneira que fizemos no saque imediato (das contas inativas) do 
FGTS. Exatamente para evitar que 30 mil, 40 mil pessoas na mesma hora, no mesmo dia e na 
mesma agência", comentou. 
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MP para suspender contrato de trabalho depende de aval do 

STF 
 

A edição da nova medida provisória (MP) que abre 
a possibilidade de suspensão do contrato de 
trabalho depende de uma permissão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) para que o governo não 
viole as leis de Responsabilidade Fiscal e de 
Diretrizes Orçamentárias. O objetivo do Palácio do 
Planalto é conseguir aportar recursos extras em 
ações de combate ao novo coronavírus, mesmo 
sem indicar as fontes para esses gastos. 
 
O texto está sob a revisão dos ministros da 
Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, e 
da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, 
mas só será encaminhado ao Congresso depois 
da decisão do Supremo. A AGU pediu à corte 
autorização para implantar medidas de proteção 
social e estímulo à economia sem indicar a fonte 
de receita. 
 
Com a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), 
o governo espera que o STF fixe uma 
interpretação aos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020, que não 
permitem ao governo fazer uma nova despesa 
sem apontar de onde virão os recursos para 
custeá-la. A expectativa do Palácio do Planalto é a 
de que a decisão do tribunal saia até o fim de 
semana - o que garantirá mais rapidamente 
aedição da nova medida provisória. 
 
A nova medida será editada depois da polêmica 

em tomo da MP 927, que permitia a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses sem 
qualquer compensação aos empregados. Na segunda-feira, o presidente do STF, Dias Toffoli, 
acionou o Palácio do Planalto e sugeriu alterações para dar segurança jurídica ao ato e evitar sua 
judicialização. 
 
O ministro recomendou a inclusão de ao menos dois pontos: a possibilidade da participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas com as categorias, e que os contratos sejam mantidos ativos e, 
nesse período de afastamento dos trabalhadores, o Executivo federal utilize o seguro-desemprego. 
 
  



 
 

NEGOCIAÇÃO COM SINDICATO 
 
O argumento é que a Constituição prega a "irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo". Mas técnicos que estão participando das negociações alegam que a 
exigência da participação das entidades sindicais poderia prejudicar pequenas empresas, porque 
somente as grandes teriam condições de negociar. 
 
O novo texto reduz de quatro para dois meses a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho 
e permitirá esse tipo de recurso somente para as empresas que foram obrigadas a fechar por 
decisão de governos locais. A exceção são as micro e pequenas empresas, que poderão suspender 
os contratos mesmo em funcionamento. 
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Sem controle 
 
MERVAL PEREIRA 
 
Como expressar o desalento de ter na Presidência 
da República, especialmente num momento de 
grave crise como este, uma pessoa capaz de dizer 
essa frase em público: "Alguns vão morrer? Vão 
morrer, ué, lamento. Essa é a vida, é a realidade. 
Nós não podemos parar a fábrica de automóveis 
porque tem 60 mil mortes no trânsito por ano, está 
certo?". 
 
Há certas coisas que se pode pensar, mas nosso 
superego impede que digamos em voz alta devido 
a um processo civilizatório a que somos 
submetidos no convívio social, como já ensinou 
Freud. Mas Bolsonaro, como já ficou provado em 
outras ocasiões, não tem superego. 
 
A comparação com os automóveis parece ser uma 
fixação desse governo, e a falta de emparia, 
permanente. No início do mandato, quando se 
discutia a liberação da posse de armas pelos 
cidadãos, o ministro do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), general Augusto Heleno, 
também usou a comparação de automóveis com 
as armas. 
 
Mais limitado, o também ministro Onyx Lorenzoni 
comparou os revólveres com os liquidificadores. O 
objetivo era o mesmo de hoje do presidente 
Bolsonaro, relativizar as eventuais mortes 
ocasionadas pelas decisões governamentais. 

Embora estudos mostrem que a liberação das armas para os cidadãos provoca mais mortes do que 
proteção, desta vez é mais grave, pois há um conjunto de evidências científicas, como o estudo 
divulgado pelo Imperial College of London, que demonstra que a diferença entre o isolamento social 
rigoroso e uma estratégia mais branda de proteção seletiva sobre os idosos e os doentes pode 
significar até 1 milhão de vidas perdidas a mais em pouquíssimo tempo no caso do Brasil. 
 
Há uma ressalva fundamental no nosso caso : o estudo foi feito com base no que está ocorrendo na 
Europa e nos Estados Unidos, e não leva em conta a existência de favelas, a falta de abastecimento 
de água ou saneamento, e outras mazelas com que as populações mais carentes convivem. 
 
É preciso definir qual limite que o hoje presidente brasileiro pode ir até que seja bloqueado pelas 
armas da democracia 



 
 

 
Os estudos do Imperial College of London foram responsáveis pela mudança de atitude do 
governode Boris Johnson, que tentou uma abordagem menos drástica da crise da Covid-19 
imaginando que a população ganharia anticorpos para combater o novo vírus, e teve que desistir 
devido ao aumento exponencial de casos de contaminação e mortes. 
 
Temos também o caso que já se tornou clássico da Itália - e dentro dela, de Milão - , que tentou 
minimizar os efeitos da pandemia e acabou se tornando o epicentro de uma tragédia humanitária. 
Como já temos esses exemplos, a posição do presidente brasileiro torna-se ainda mais inaceitável. 
 
De nada nos servirá que ele venha dentro de um mês se desculpar (se é que é capaz disso) como 
fez o prefeito de Milão, que ontem, diante da catástrofe que se abateu sobre seus cidadãos, admitiu 
publicamente que desprezou os perigos da Covid-19. 
 
Mais grave é que o grau de irresponsabilidade é tamanho que o governo brasileiro é capaz de 
encomendar e distribuir pelos canais das redes sociais vídeos defendendo que o país não pode 
parar, mesmo slogan publicitário de Milão, e, diante da repulsa que geraram nos cidadãos de bem, 
alegar que não foram aprovados pela Secretaria de Comunicação, e, portanto, não são oficiais. 
 
Para quem tem dentro do Palácio do Planalto um chamado "gabinete do ódio", que opera nas 
sombras para disseminar boatos e fake news, esta não é uma postura surpreendente. O que é 
preciso definir, de acordo com as instituições que zelam pela democracia brasileira, como o sistema 
judiciário, e o Congresso, é qual o limite que o hoje presidente brasileiro pode ir até que seja 
bloqueado pelas armas da democracia. 
 
Bolsonaro já nem mesmo se dá ao trabalho de tentar disfarçar seus objetivos. Perguntado pelo 
apresentador José Luiz Datena se estaria disposto a dar um golpe, em vez de negar 
peremptoriamente, Bolsonaro respondeu: "Quem quer dar um golpe não vai falar que vai dar". 
 
Como sempre, sem superego. 
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Juízes liberam presos por risco de lotação em cadeias 
 

[matéria repercutiu em diversos sites: Correio* 
(BA), Bem Paraná, Isto É, O Globo, Último 
Segundo, R7, Correio Popular (SP) e O Tempo 
(MG) são alguns deles] 
 
O risco de contaminação pelo coronavírus está 
levando à soltura de presos provisórios e 
condenados em final de pena em todo o País. A 
liberdade condicional beneficia principalmente 
idosos, portadores de doenças crônicas graves e 
devedores de pensão alimentícia. O Brasil tem 770 
mil encarcerados, mas ainda não se sabe quantos 
irão para casa. Só nos Estados de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul, pelo menos 4,5 mil 
prisioneiros saíram da cadeia. 
 
A soltura obedece à recomendação 062/2020 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determina 
a adoção de medidas preventivas no sistema de 
justiça penal e socioeducativo. A medida, válida 
por 90 dias, recomenda a adoção de medidas de 
não custódia para mulheres grávidas, mães com 
filhos até 12 anos, indígenas, pessoas com 
deficiência e outros grupos de risco, como maiores 
de 60. O CNJ recomendou a reavaliação de 
prisões preventivas que excedam 90 dias e a 
adoção de medidas preventivas em unidades 
superlotadas. 
 
Na semana passada, o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu "não 
ceder ao pânico" e manter os presos nas cadeias 

para não "vulnerabilizar as pessoas que estão fora da prisão". Ele considerou que a medida não é 
possível de ser aplicada mesmo para aqueles que não cometeram crimes violentos. "Vamos soltar 
todos os traficantes do País?". 
 
Nesta quinta-feira, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
determinou que todos os presos por pensão alimentícia no País sejam colocados em prisão 
domiciliar. No dia anterior, uma liminar beneficiava apenas os presos do Ceará nessa condição. O 
pedido de extensão da medida foi feito pela Defensoria Pública da União. 
 
Um relatório elaborado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul apontou que magistrados 
libertaram mais de 3,4 mil detentos das cadeias desde o dia 17 de março. Hoje, esse grupo está em 
prisão domiciliar. Conforme o promotor Luciano Vaccaro, do Centro de Apoio Operacional Criminal, 



 
 

entre os que cumprem prisão em casa há criminosos que cometeram delitos graves, como estupros, 
homicídios, feminicídios e latrocínio. Ele citou como exemplo um detento acusado de realizar 
ataques com ácido em pessoas na zona sul de Porto Alegre. "Ele foi libertado com base no pânico 
gerado dentro do sistema jurídico brasileiro e estão soltando simplesmente pelo risco de 
contaminação dentro do sistema carcerário. Isto é uma suposição. Não há registro de covid-19 
dentro das prisões do Rio Grande do Sul." 
 
Em Santa Catarina, 1,1 mil detentos do sistema prisional foram soltos desde o dia 21, quando a 
Justiça determinou a soltura de detentos dos grupos mais vulneráveis à doença. A medida atingiu 
presos de 51 unidades prisionais e levou em conta a preservação da saúde dos agentes e 
funcionários. 
 
Os juízes do Rio terão dez dias para reavaliar as prisões preventivas e temporárias das pessoas 
com mais de 60 anos, do contrário elas deverão ser soltas imediatamente. É o que determina 
habeas corpus obtido nesta quinta pela Defensoria Pública do Estado no STJ. No Estado de São 
Paulo, a Defensoria Pública entrou com ação no Tribunal de Justiça para a liberação de presos de 
grupos de risco, mas ainda não há decisão. As liberações de detentos são feitas de forma pontual. 
Conforme o CNJ, nove Estados - Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio 
Grande do Sul e Tocantins - criaram comitês para tratar da aplicação das medidas previstas na 
resolução. No Paraná e Rio Grande do Norte, comitês já existentes criados para a questão prisional 
também se engajaram. 
 
Na semana passada, o presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância da 
medida. "É imperativo que o Judiciário não se omita e adote uma resposta rápida e uniforme, 
evitando danos irremediáveis." 
 
Políticos. A medida também beneficia políticos presos, acusados de corrupção. Na quinta, o Tribunal 
de Justiça de Minas autorizou o preso Marcos Valério, condenado no processo do mensalão do PT, 
a cumprir prisão domiciliar. O tribunal acatou pedido da defesa, que argumentou que Valério tem 
mais de 60 anos e está com a saúde combalida. No mesmo dia, o STJ autorizou a soltura do ex 
prefeito de Araçariguama (SP), Carlos Aymar, para cumprir prisão domiciliar. Ele foi preso após ser 
flagrado extorquindo dinheiro. A defesa alegou que Aymar tem doença crônica. 
 
Suposição 
"Estão soltando (os presos) pelo risco de contaminação no sistema carcerário. Isto é uma suposição. 
Não há registro de covid-19 dentro das prisões do Rio Grande do Sul." 
Luciano Vaccaro 
PROMOTOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL. 
 
Confisco de máscaras no interior paulista 
 
A Polícia Civil, com apoio de agentes da Saúde, requereu 500 mil máscaras da empresa 3M, na 
cidade de Sumaré (interior paulista), com o fim de destiná-las a profissionais da rede estadual. A 
empresa foi notificada ontem e diz ter sido "surpreendida" com a ação, pois já havia se prontificado a 
fornecer 120 mil respiradouros. 
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Comissão de Direitos Humanos conclama Justiça a seguir 

recomendação do CNJ sobre ações preventivas ao 

coronavírus nas prisões 
 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
uma das entidades do sistema interamericano de 
proteção e promoção dos direitos humanos nas 
Américas, divulgou apoio, na quinta, 26, à 
recomendação do Conselho Nacional de Justiça 
sobre ações preventivas sobre novo coronavírus 
no sistema prisional e no sistema socioeducativo. 
Em sua conta no Twitter, a CIDH afirmou que 
'conclama os poderes judiciários e outros atores de 
justiça dos estados da região a adotarem medidas 
similares, focadas na redução do risco 
epidemiológico do Covid-19 com uma perspectiva 
de direitos humanos'. 
 
As informações forma divulgadas pelo Conselho 
Nacional de Justiça. 
 
A entidade ainda destacou que o CNJ recomenda 
aos magistrados a adoção de medidas de não 
custódia para mulheres grávidas, crianças, mães 
com filhos até 12 anos, indígenas, pessoas com 
deficiência e outros grupos de risco. Além disso, 
reconheceu a indicação do Conselho sobre a 
reavaliação de prisões preventivas que excedam 
90 dias e a adoção de medidas preventivas em 
unidades prisionais superlotadas. 
 
A Recomendação do CNJ também foi divulgada 
pelo escritório brasileiro do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil) 
como boa prática para diversos 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 do Covid-19 no sistema prisional e socioeducativo', avaliou a representante-residente 
assistente e coordenadora de área programática do PNUD no Brasil, Maristela Baioni. 
 



 
 

Ao comentar a aprovação da Recomendação 62 na última semana, o presidente do CNJ e do 
Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância da medida para atender à 
urgência e atipicidade da situação, com parâmetros que podem ser replicados. 
 
'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 
socioeducativo, 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', afirmou o ministro. 
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Juiz nega domiciliar a réu do grupo de risco e chama 

advogados de "oportunistas" 
 

Ante pedido de reconsideração de prisão 
preventiva motivado pelo fato de o preso pertencer 
ao grupo de risco para contaminação por 
coronavírus, um juiz de Minas Gerais acusou os 
defensores de agirem com "oportunismo 
exacerbado", pois estariam a todo custo buscando 
"promover a liberdade de detentos em absoluta 
contradição ao comando científico". 
 
O trecho consta de decisão do juiz Gustavo 
Moreira, da 1ª Vara Criminal e de Execuções 
Penais de Frutal (MG), que negou que um 
cardiopata tenha sua prisão preventiva convertida 
em domiciliar. A decisão é desta quarta-feira 
(25/3). O réu responde pelo crime de associação 
para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11. 
343/06. A pena é de três a dez anos de reclusão e 
multa. 
 
O pedido da defesa se baseou na Portaria 
Conjunta 19/20, assinada pelo governador de 
Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e pelo 
presidente do TJ-MG, desembargador Nelson 
Missias. 
 
Segundo a portaria, "aos indivíduos privados de 
liberdade que se enquadram no perfil do grupo de 
risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a 
exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 
sessenta anos, pós operado, portadores de HIV, 
tuberculose, insuficiência renal, recomenda-se a 
reavaliação da prisão para eventual medida 
alternativa à prisão".  
 
A defesa lembrou ainda a Recomendação 62, do 

Conselho Nacional de Justiça, que solicita que tribunais e magistrados adotem medidas preventivas 
para conter o avanço da Covid-19. 
 
A decisão, no entanto, subverte recomendação da OMS, pois, nas palavras do magistrado, esta 
"recomenda que todos, reitero, todos estejam sob condição de restrição de liberdade, como forma de 
se evitar a propagação do vírus". Inclusive os presos que integram grupo de risco, na argumentação 
do juiz, devem permanecer presos. 
 



 
 

O magistrado argumenta, ainda, que como a domiciliar seria temporária, o detento poderia sair, 
contrair a doença, e passar aos demais presos quando voltasse à penitenciária. Como não há casos 
registrados de coronavírus em Frutal, diz, a decisão tem como objetivo zelar pela segurança dos 
demais detentos.  
 
Outros casos 
 
Além desse caso concreto, o magistrado usou exatamente a mesma argumentação para negar 
penas alternativas em outras duas ações. Nelas, os réus respondiam a crimes mais graves: estupro 
de vulnerável e tentativa de homicídio.  
 
As três decisões foram proferidas respectivamente nos dias 23, 24 e 25 de março. Em todas, além 
de subverter a recomendação da OMS, o magistrado sugeriu que os advogados estavam sendo 
oportunistas, valendo-se de excertos idênticos: 
 
“Repercute-se ao oportunismo exacerbado aqueles que, contrariando a recomendação de saúde 
buscam, a todo custo, promover a liberdade de detentos em absoluta contradição ao comando 
científico”, diz.  
 
As defesas foram feitas pelos advogados Ricardo Alexandre Moura Abrão, Renato de Oliveira 
Furtado e Ricardo Gomes Silva. O último assistiu ao acusado de associação para o tráfico. 
 
À ConJur, Renato, que defende o réu acusado de tentativa de homicídio, afirmou lamentar “demais a 
decisão, que se mostrou até teratológica, pois vai contra a recomendação do CNJ e a portaria do 
próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais”. 
 
Sobre o suposto oportunismo, disse que “depois de 32 anos de profissão é muito triste ver a 
advocacia ser tratada sob o signo da humilhação, ainda mais levando em consideração o momento 
que enfrentamos”.  
 
Recomendação pelo mundo 
 
A recomendação do CNJ, que busca diminuir a disseminação do coronavírus nas prisões, está 
sendo difundida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 
 
Além disso, os órgãos de saúde no mundo todo estão se posicionando cada vez mais 
favoravelmente ao desencarceramento de pessoas que fazem parte do grupo de risco. 
 
O próprio escritório europeu da Organização Mundial da Saúde recomendou a diminuição dos 
ingressos no sistema prisional e afirmou que os presos são as pessoas mais vulneráveis ao 
coronavírus. 
 
A ConJur já noticiou outra decisão, sobre outro assunto, em que um advogado também foi chamado 
de oportunista. 
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TJ do ES pede a bombeiros ambulância para atender juizes 
 

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo solicitou 
ao Corpo de Bombeiros do estado que 
disponibilize uma ambulância ao atendimento de 
magistrados que eventualmente venham a ser 
contaminados pelo vírus. 
 
O pedido, assinado pelo tenente-coronel 
Washington Ferreira Dias, solicita "uma 
ambulância para atendimento do magistrado que 
venha a necessitar de ajuda para deslocamento 
de sua residência para um hospital, no caso de 
contaminação com o novo coronavírus". 
 
Boletim de quinta (26) mostrava que o estado 
tinha 47 casos confirmados, com 12 pacientes já 
curados. 
 
A presidência do Tribunal de Justiça afirma em 
nota que "a demanda em questão não reflete a 
posição do Poder Judiciário do Espírito Santo". 
José Marques. 
 
 


