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Pandemia leva Judiciário a discutir videoconferências 
 

O avanço do novo coronavírus levou tribunais e 
orgãos da Justiça a discutirem soluções para 
ampliar o uso de videoconferências em audiências 
e sessões de julgamento. 
 
Até o início da pandemia, o uso da ferramenta era 
comum em tribunais como o TRF-4 (Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região), quando até os 
juízes podiam participar de sessões a distância. 
Mesmo julgamentos da Lava Jato j á foram feitos 
nesse molde. 
 
Na maioria das cortes, porém, a videoconferência 
é mais usada por advogados que acham 
necessário fazer defesa oral de seus clientes para 
magistrados, mesmo remotamente ou em 
audiências de custódia que analisam a 
necessidade de uma prisão. 
 
Neste mês, os cinco tribunais federais instimíram 
regras sobre como os trabalhos seriam feitos em 
meio à pandemia, e o TRF-4 foi o que mais abriu 
espaço para o uso da teleconferência para evitar 
cancelar os trabalhos. 
 
Flouve até a manutenção de mais sessão de 
julgamento da Lava Jato pela juíza Claudia 
Cristofani, após um advogado pedir o adiamento 
para evitar grave risco de contágio pelo 
coronavírus, porque ela entendia que ele podia 
fazer a defesa por meio da videoconferência. 
 
No entanto, na quinta-feira (19), o CNJ (Conselho 

Nacional de Justiça) suspendeu os prazos de processos e as sessões de tribunais em todo o país e 
instituiu um plantão extraordinário para a Justiça até o fim de abril - nesse período, só serão julgados 
casos ingentes. 
 
As medidas do CNJ não valem para a Justiça Eleitoral, mas foi justamente lá onde houve um evento 
considerado inovador. A sessão de julgamentos do TRESP (Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo), na última terça (24), aconteceu 100%por videoconferência. 
 
Juizes, advogados, procurador eleitoral e duas servidoras da corte participaram de casa da sessão 
remota por meio de um aplicativo de reunião online. 
 



 
 

Os julgamentos foram transmitidos pelo canal oficial do TRE-SP no YouTube. Mais de 80 pessoas 
acompanharam a audiência ao vivo. Segundo espectadores, aquela era uma sessão histórica pelo 
ineditismo. 
 
"Foi uma excelente forma de realizar a sessão de julgamento neste momento e não interromper a 
atividade do tribunal. O áudio e o vídeo foram simultâneos e em tempo real, garantindo o debate e 
participação de todos. Inclusive advogados e o procurador eleitoral sustentaram oralmente de suas 
casas", diz a advogada Danyelle Galvão, cuja dissertação de mestrado tratou de videoconferência 
na Justiça. 
 
Para ela, a solução adotada foi a mais perto do ideal. "Ser transmitido possibilitou a publicidade do 
julgamento. A partir do momento em que você possibilita que as partes apresentem seus 
argumentos oralmente e os votos possam ser acompanhados pelas partes e por terceiros, é como 
se as pessoas estivessem na platéia do tribunal." 
 
O advogado Ricardo Penteado, que atuou em campanhas presidenciais, diz que a experiência foi 
boa, mas deve ser restrita ao momento de crise. 
 
"Criar esse sistema em massa acaba exigindo alguns recursos tecnológicos que se pode imaginar 
que nem todos advogados tenham, como uma conexão razoável pela internet", diz Penteado. 
 
"As sessões presenciais públicas, que é uma regra, a rigor não foram acessíveis a qualquer pessoa 
do povo, porque é preciso um equipamento para poder acompanhar. Então, eu não concordaria com 
a continuação desse sistema, uma vez superados os problemas com o coronavírus." 
 
A discussão sobre a possibilidade de aumentar o uso de videoconferência após o período de plantão 
judicial tem sido forte entre juizes, advogados e procuradores, já que não se sabe quanto tempo a 
pandemia vai durar. 
 
"Cada Justiça tem uma realidade em relação a isso e nem sempre vai ser possível fazer audiência 
por videoconferência", diz Fernando Mendes, presidente da Ajufe (Associação dos Juizes Federais 
do Brasil). 
 
Ele lembra que, apesar disso, essa pode ser uma solução para audiências urgentes, como em casos 
de réus presos, que estão "quase impossíveis pela dificuldade de locomoção e restrição". 
 
Coordenadora da Lava Jato no Ministério Público Federal em São Paulo, a procuradora Janice 
Ascari tem levantado o debate. 
 
"O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) terá que bolar uma solução ou desenvolver 
algum mecanismo para a realização das sessões de forma remota, com as amais restrições de 
locomoção de todos", diz Janice. 
 
"O tribunal tem feito há muito tempo, por videoconferência, sustentações orais de advogados que 
estão em outras cidades. O advogado vai até a Justiça Federal e fala de lá." 
 
Caso as restrições de locomoção e contato continuem, um problema é a necessidade de o 
advogado ou a pessoa que deseje participar de uma sessão ter de ir a um espaço da Justiça Federal 
para participar da videoconferência. Segundo especialistas, essa é uma questão que as cortes 
precisam regulamentar internamente. 



 
 

 
Criminalistas consultados pela reportagem defendem o uso de videoconferência, mas para sim 
ações emergenciais. 
 
"Em matérias urgentes, com réu preso, por exemplo, se não vai ter sessão e o habeas corpus ficar 
um mês sem ser levado a julgamento, prejudica a defesa. Se a videoconferência for a solução para 
mitigar esse problema, me parece razoável", diz Fábio Tofic Simantob. 
 
O presidente do IDDD (Instimto de Defesa do Direito a Defesa), o advogado Hugo Leonardo, acha 
que a possibilidade de usar a videoconferência tem que partir das partes. "Isso é um direito, jamais 
um tribunal pode exigir que isso seja feito dessa forma", afirma. 
 
Já na Justiça do Trabalho, desde o dia 25 de março, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
passou a recomendar que os juizes busquem utilizar videoconferências e aplicativos para 
conciliação e mediação de conflitos envolvendo o coronavírus. 
 
De acordo com Noemia Porto, presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho), a generalização do uso da ferramenta digital só está ocorrendo para tentar 
atender a uma situação de excepcionalidade. "É preciso lembrar que a inclusão digital não é 
uniforme em todo o país, ainda mais quando se trata dos trabalhadores", afirmou. 
 
Apesar de não haver uma regulamentação para uso de videoconferências na Justiça do Trabalho, 
em audiências de conciliação as partes do processo já poderiam solicitar seu uso por meio do 
aplicativo, o JTE. Segundo Porto, as conciliações feitas por meios virmais eram exceção. 
 
O juiz Ronaldo Callado, diretor da Anamatra, diz que há juizes que aceitam ouvir testemunhas no 
exterior ou em outros estados por videoconferência, mas não é possível realizar a audiência inteira 
de forma virtual. 
 
Callado diz que para a audiência remota ser válida é preciso ser regulamentada, o que ainda não foi 
feito. Ele diz que os TRTs não estão preparados tecnologicamente para isso. 
 
Além disso, estender o uso desse tipo de ferramenta para além das audiências de conciliação é visto 
com ressalvas pelos advogados trabalhistas. 
 
Para Caroline Marchi, tomar depoimentos de testemunhas fora do ambiente do tribunal pode ser 
prejudicial ao processo. "Não sei quanto macula o próprio depoimento", disse. 
 
Para Fabio Medeiros, seria conveniente pensar em audiências virtuais, mas é preciso se certificar de 
que os advogados têm infraestrutura suficiente. 
 
''Criar esse sistema em massa acaba exigindo alguns recursos tecnológicos que se pode imaginar 
que nem todos advogados tenham, como uma conexão razoável pela internet Ricardo Penteado 
advogado Cada Justiça tem uma realidade em relação a isso e nem sempre vai ser possível fazer 
audiência por videoconferência Fernando Mendes presidente da Ajufe (Associação dos Juizes 
Federais do Brasil) A partir do momento em que você possibilita que as partes apresentem seus 
argumentos oralmente e os votos possam ser acompanhados pelas partes e por terceiros, é como 
se as pessoas estivessem na platéia do tribunal Danyelle Galvão advogada ? Entenda as medidas 
do CNJ na crise do coronavírus Qual foi a decisão do CNJ? 
 



 
 

O Conselho Nacional de Justiça determinou na última quinta-feira (19) a suspensão de todos 
os prazos processuais do país e a criação de sistema de plantão judiciário pelo menos até 30 
de abril. 
 
O que significa a suspensão dos prazos? 
 
Durante a suspensão, os prazos dos processos judiciais deixam de correr. Quando os prazos forem 
retomados, eles voltam a contar de onde pararam. 
 
Os prazos foram zerados? 
 
Não, isso aconteceria caso tivesse sido determinada a interrupção dos prazos, 0 que não ocorreu. 
 
Porquanto tempo os prazos estão suspensos? 
 
Da data de publicação da resolução, que ocorreu em 19 de março, até 30 de abril. A depender da 
avaliação nacional diante da pandemia, a medida poderá ser prorrogada. 
 
A decisão vale para processos eletrônicos? 
 
Sim, vale tanto para os processos físicos como eletrônicos Os prazos de todos os processos estão 
suspensos? 
 
Não, os prazos continuam valendo para processos de natureza urgente e que envolvam a 
preservação de direitos, como concessão de habeas corpus, questões envolvendo a guarda de 
menores de idade, prisão domiciliar, invasões de propriedade. 
 
Como será definido quais processos são de natureza urgente? 
 
Essa decisão caberá a cada juiz. Segundo a presidente da Anamatra, Noemia Porto, que integrou o 
comitê, adotou-se um conceito amplo, pois seria muito difícil para o CNJ antever todas as medidas 
concretas que poderiam ser considerados urgentes. 
 
Segundo Renata Gil Videira, presidente da AMB, situações envolvendo a crise do coronavírus 
poderão ser consideradas de caráter urgente. 
 
A quais órgãos se aplica a determinação? 
 
A todo o Poder Judiciário. As únicas exceções são o STF (Supremo Tribunal Federal) e a Justiça 
Eleitoral, que continuam com prazos correndo. 
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31% das unidades prisionais do país não oferecem 

assistência medica 
 

Considerada mais vulnerável ao novo coronavírus, 
a população carcerária brasileira padece da falta de 
médicos e de estrutura para tratá-la. Dados do 
CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), 
baseados em inspeções nas unidades prisionais, 
mostram que 31% delas não oferecem assistência 
médica internamente. 
 
O levantamento se refere a 1.439 estabelecimentos. 
O Nordeste tem a pior situação, faltando aparato de 
atendimento em 42,7% das prisões. Nas demais 
regiões, o percentual varia de 26% a 30%. 
 
Quando não há médico no local, os detentos 
recebem visitas eventuais de equipes de saúde ou 
precisam ser levados para tratamento fora, logística 
que nem sempre é adequada e que favorece a 
propagação de doenças. A falta de profissionais nas 
prisões também torna mais complicada a 
identificação e a triagem dos casos suspeitos da 
Covid-19 prévias ao isolamento. 
 
A população carcerária está mais sujeita a contrair 
infecções respiratórias por causa das condições 
insalubres dos cárceres, a maioria abarrotada e 
com má higiene - no país, há 460,7 mil vagas nas 
prisões, mas 752,2 mil custodiados. 
 
Não por acaso, eles já convivem com surtos mais 
frequentes de enfermidades diversas. 
 
"Há uma necessidade de que o atendimento a 

esses internos observe aqueles cuidados mínimos que são ocasionados pelos problemas de 
superlotação. Doenças que não são problemas no ambiente externo ainda hoje representam um 
quadro grave nas unidades prisionais. Por exemplo, a tuberculose", afirma o promotor de Justiça 
Antônio Suxberger, membro auxiliar da comissão do sistema prisional do CNMP "Aquilo que se 
entende por assistência [nos presídios]é, quando muito, um médico duas vezes por semana. Não é 
um pequeno hospital, uma enfermaria", diz o subprocurador-geral da República Domingos Sávio 
Dresch da Silveira, coordenador da Câmara do Sistema Prisional, ligada à PGR (Procuradoria-Geral 
das República). 
 
Ele diz que há casos em que uma unidade com 3.000 detentos é visitada por médico apenas duas 
vezes por semana, com capacidade para atender 15 pessoas por vez. 



 
 

 
Apesar da maior susceptibilidade às doenças, o acesso dos presos à 
assistência é bem pior, em termos proporcionais, que o do restante dos 
brasileiros. Há no sistema carcerário 1.095 médicos ou 1 para 687 
custodiados. Na população total, essa relação é de 1 para 460, segundo o 
CFM (Conselho Federal de Medicina). 
 
País afora, 556 prisões não têm consultório médico, mostra o banco do 
Infopen (informações estatísticas do sistema penitenciário). 
 
"Não tenho dúvida de que uma epidemia sem retaguarda [médica] vai 
dizimar parte da população carcerária, há risco de disseminação maior e, 
obviamente, vai ser", diz o professor da Faculdade de Medicina da USP 
(Universidade de São Paulo) Mário Scheffer. 
 
A situação preocupa o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e setores do 
MPF (Ministério Público Federal), que defendem a liberação de parte dos 
detentos do país. 
 
Entre outras medidas, o conselho recomendou a magistrados a 
reavaliação de prisões provisórias de grupos vulneráveis (como mães, 
pessoas com deficiência e indígenas), ou quando o "estabelecimento 
estiver superlotado ou sem atendimento médico". Sugeriu ainda a revisão 
de prisões preventivas de mais de 90 dias ou que resultem de crimes 
menos graves. 
 
Quanto aos custodiados que já cumprem pena, pedese que os juízes 
avaliem, por exemplo, a concessão de saída antecipada. 
 
Outra ideia é mandar para o regime domiciliar quem está no aberto ou no 
semiaberto ou tiver sintomas da doença. 
 
Não há um levantamento consolidado sobre a adesão, mas essas 
diretrizes já são adotadas em ao menos 15 estados. As Defensorias 
Públicas têm ajuizado habeas corpus coletivos. 
 
Em Goiás e no Piauí, a Justiça transferiu os apenados do semiaberto para 
a prisão domiciliar. N o Rio de Janeiro, decisão semelhante liberou os 
presos desse regime e os do aberto. São cerca de 2.400 os beneficiados. 
Em Santa Catarina, mais de mil presos de grupos de risco, como idosos e 
doentes crônicos, além daqueles do aberto, tiveram direito à soltura. 
 
Nas levas deliberados estão protagonistas de escândalos políticos, como 
o ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) e o ex-senador Luiz Estêvão. 
 
Conselheiro e supervisor de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Prisional no CNJ, o juiz Mário Guerreiro diz que as orientações visam à 
proteção não só dos presos, pois não há como controlar a circulação do 
vírus. 
 



 
 

Ele afirma que, uma vez doente, parte dos detentos terá de ser tratada nos mesmos hospitais que 
outras pessoas. "O avanço da contaminação no sistema carcerário afeta quem está do lado de fora." 
 
Guerreiro diz que não há perigo à segurança pública, pois cabe a cada juiz de execução penal 
decidir quem sai, pelo critério da periculosidade. 
 
Condenados por homicídio e roubo, por exemplo, seriam mantidos no regime fechado. 
 
O Ministério da Justiça diz não defender a liberação de presos. Em nota à Folha, o órgão afirmou 
que essa solução só deve ser adotada "em casos excepcionais, pois pode impactar a segurança e, 
inclusive, os sistemas de saúde". 
 
Até este domingo (29), não havia caso de Covid-19 nas prisões notificado pelo ministério. 
 
A pasta tem enfatizado, em orientações aos estados, medidas como a restrição de visitas e de 
saídas temporárias como forma de evitar o contato dos presos com o público externo. 
 
A proposta gera críticas, ante a possibilidade de incentivar rebeliões, e também porque alimentos e 
produtos de higiene são levados por parentes e amigos dos presos. 
 
N a falta de celas individuais para o isolamento, o ministério sugere também que detentos doentes 
sejam separados por cortinas ou marcas no chão. 
 
O Depen (Departamento Penitenciário Nacional) abriu processo de compra de insumos para 
distribuir nas prisões, como álcool, sabonete, luvas e máscaras de proteção, ao custo de R$ 49 
milhões, mas tem tido dificuldades para localizar fornecedores. 
 
Outra medida prevista é a vacinação dos presos para gripe a partir de 9 de maio. A imunização não 
impede a contaminação por Covid-19, mas servirá para aliviar a incidência de doenças respiratórias. 
 
A Câmara do Sistema Prisional, ligada à PGR, enviou aos estados documento no qual endossa 
recomendação conjunta do Tribunal de Justiça e do governo de Minas pela destinação de parte dos 
presos, como os inadimplentes com pensões alimentícias e os do aberto e do semiaberto, ao regime 
domiciliar; e pela substituição, em alguns casos, do encarceramento por punições alternativas. 
 
Dresch da Silveira diz que aliviar a superlotação é a única forma de evitar uma crise sanitária grave 
nas prisões. Ele enquadra as providências priorizadas por estados e o governo federal no que 
chama de necropolítica (política da morte). 
 
"Só mesmo quem não conhece os presídios para acreditar nessa ideia: vamos combater o vírus 
impedindo a sua entrada e, para isso, ficam proibidas as visitas e as saídas temporárias. Como é 
impossível impedir que o vírus entre no sistema, isso vai produzir duas consequências graves: uma 
ampliação da mortalidade e do nível de tensão nas cadeias", critica. 
 
SP suspende entrega de itens a presos e eleva tensão 
 
Em nova medida de restrição de acesso a presídios no estado por causa do novo coronavírus, o 
governo de São Paulo decidiu suspender por tempo indeterminado a entrega de produtos por parte 
dos familiares de presos, os "jumbos", o que deve elevar a tensão do sistema prisional paulista. 
 



 
 

É por meio de "jumbos" que os cerca de 230 mil presos do estado recebem das famílias produtos de 
higiene, alimentação e outros itens necessitários para a subsistência. Geralmente a entrega ocorre 
nos dias de visitas, mas o acesso das famílias ao interior dos presídios foi suspenso por 
determinação da Justiça. 
 
Mesmo com as visitas suspensas, as famílias continuaram indo aos presídios para levar os "jumbos" 
a serem entregues aos presos pelos funcionários. Essa demanda desagradou os agentes 
penitenciários, porque continuaram expostos a aglomerações e a itens que, segundo eles, poderiam 
estar contaminados. 
 
De acordo com norma publicada no Diário Oficial de quarta-feira (25), as entregas de produtos só 
poderão ser feitas por meio de pacotes postados nos Correios ou com depósito de dinheiro na 
conta-pecúlio do preso (pela qual recebe remuneração por trabalhos na prisão), para que os 
funcionários façam a aquisição dos itens. 
 
Para o presidente do Sifuspesp (sindicato dos funcionários do sistema prisional paulista), Fábio 
Cesar Ferreira, a entrega pelos Correios também não acabará com o problema. "O jumbo é para 
suprir a falta do Estado, mas é o Estado que precisa ser responsável. Se o Estado entrega tudo, 
acabou o problema", disse. 
 
O governo também afastou do trabalho todos os servidores com mais de 60 anos de idade, além 
daqueles como doenças respiratórias crônicas. 
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Governadores se dizem indignados e prometem reagir a 

eventual decreto de Bolsonaro 
 

Governadores estudam acionar a Justiça se o 
presidente Jair Bolsonaro cumprir a sua vontade e 
assinar um decreto para liberar setores da 
economia a voltarem a funcionar. Bolsonaro disse 
neste domingo (29) que pensa em liberar a volta 
ao trabalho para quem precisa. 
 
"Eu estou com vontade, não sei se eu vou fazer, 
de baixar um decreto amanhã: toda e qualquer 
profissão legalmente existente ou aquela que é 
voltada para a informalidade, se for necessária 
para levar o sustento para os seus filhos, para 
levar leite para seus filhos, para levar arroz e feijão 
para casa, vai poder trabalhar", afirmou o 
presidente. 
 
Questionado se o texto já estava em estudo, 
Bolsonaro afirmou que havia acabado de pensar 
na ideia. 
 
Os mandatários estaduais se disseram indignados 
com a atitude do presidente, que neste domingo 
contrariou a orientação do Ministério da Saúde e 
circulou por Brasília cumprimentando apoiadores. 
 
A avaliação feita em um grupo de WhatsApp com 
governadores do Nordeste é que o presidente 
continua "inflando" o incêndio em vez de sentar à 
mesa e liderar o país frente aos desafios da 
pandemia. 
 
"Ele tem que parar de fazer política, parar de fazer 
intriga e assumir a função que a maioria do povo 
lhe deu de presidente da República. Cabe ao 
governo federal liderar esse processo e não ficar 

alimentando crise", afirmou o governador da Bahia, Rui Costa (PT). 
 
Costa disse que os estados vão continuar acionando a Justiça caso alguma medida do governo 
ponha em risco a população. "Não vamos permitir", afirmou. "O que os governadores querem é que 
o presidente assuma suas responsabilidades de coordenar as ações de saúde pública para salvar 
vidas humanas." 
 
"Parece que todos nós estamos vivendo um grande pesadelo e o presidente brincando", conclui. 



 
 

 
Outros dois governadores também se mostraram indignados com o presidente. Paulo Câmara 
(PSB), de Pernambuco, disse ser “totalmente contra” a medida estudada pelo presidente. O 
governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), também criticou. 
 
"Que ele assuma as responsabilidades", disse, sobre a possibilidade de se agravar a pandemia no 
país. 
 
O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), também reagiu às declarações do presidente. "Amanhã, 
segunda-feira, 30 de março, assino decreto renovando as medidas restritivas. Essa decisão é 
baseada na avaliação da OMS [Organização Mundial de Saúde] e das autoridades sanitárias. Não 
desafie o coronavírus. Não siga atitudes impensadas e descoladas da realidade", disse, em 
postagem nas redes sociais. 
 
Witzel pediu que as pessoas não se orientem por "irresponsáveis". "Olhe o que aconteceu nos 
países nos quais as pessoas não acreditaram nas consequências desse vírus. Não se oriente por 
ações irresponsáveis de quem quer que seja. Mantenha-se em casa. Os fluminenses podem ter 
certeza de que vamos, juntos, vencer essa doença", disse. 
 
O governador do Rio já orientou sua assessoria jurídica a recorrer de toda decisão que vá contra as 
medidas restritivas implementadas no Rio. 
 
Já Flávio Dino (PC do B), governador do Maranhão, afirmou que o presidente não pode anular a 
competência dos estados e que, se houver um decreto presidencial, ele não será levado em conta. 
 
“Vivemos em uma Federação. O presidente não tem poderes de ditador. Ele não pode anular 
competências dos estados sobre proteção à saúde, nem normatizar sobre assuntos de interesse 
local. Se ele editar essa espécie de “Ato Institucional”, irei ignorar e fazer prevalecer o que consta do 
artigo 23 da Constituição”, disse Dino. 
 
O governador maranhense comentou ainda decisão do Twitter deste domingo de apagar 
publicações do presidente por considerar que houve violação de regras. 
 
Bolsonaro publicou neste domingo vídeos de visitas feitas por ele ao comércio de Brasília, 
descumprindo orientações do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial da Saúde) de 
evitar aglomerações. 
 
“Até o Twitter sabe que Bolsonaro está errado ao desrespeitar os seus deveres quanto à saúde da 
população”, acrescentou. 
 
“Quando o mandatário maior do país aparece em Brasília reunindo pessoas em aglomeração, 
quando anuncia que vai baixar um decreto para as pessoas voltarem a trabalhar sem o isolamento 
social, é claro que isso causa um prejuízo a tudo que estamos fazendo em cada lugar do Brasil”, 
disse Wellington Dias (PT), governador do Piauí, em vídeo gravado neste domingo. 
 
Dias cobrou ainda o envio de equipamentos e testes pelo Ministério da Saúde. Ele afirmou que é 
preciso priorizar a vida e não a economia. 
 
“Nós os governadores, os municípios estamos precisando daquilo que o Ministério da Saúde 
prometeu. Os respiradores não chegaram aqui como foi prometido. Cadê os respiradores? O EPI 



 
 

também não chegou, está chegando a conta-gotas. O material para os exames chegando a conta-
gotas e aumentando o número de pessoas em situação de suspeita”, disse. 
 
À Folha o petista disse também que não descarta recorrer à Justiça se Bolsonaro editar o decreto. 
 
A reportagem ouviu também, de maneira reservada, um governador da região Sul do país, que disse 
esperar que o presidente recue da medida e que vai manter as restrições em seu estado, mesmo 
que para isso tenha que acionar o Judiciário. 
 
Bolsonaro disse ao chegar no Palácio do Alvorada, após passear por Brasília, que estuda um novo 
decreto. 
 
"Eu estou com vontade, não sei se eu vou fazer, de baixar um decreto amanhã: toda e qualquer 
profissão legalmente existente ou aquela que é voltada para a informalidade, se for necessária para 
levar o sustento para os seus filhos, para levar leite para seus filhos, para levar arroz e feijão para 
casa, vai poder trabalhar", afirmou. 
 
No sábado, o presidente Jair Bolsonaro foi alertado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal 
Gilmar Mendes sobre o excesso de judicialização. Quem também conversou com o presidente sobre 
o assunto foi o procurador-geral da República, Augusto Aras. 
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Projeto da nova Lei de Falências prevê medidas para crise 

do coronavírus 
 
O projeto de reforma da Lei de Recuperação 
Judicial e Falências (PL nº 6.229, de 2005) pode 
ganhar um capítulo extra, com medidas 
emergenciais e específicas à situação gerada pelo 
coronavírus. Na minuta a qual o Valor teve acesso 
consta, entre as propostas, a criação de um 
procedimento de negociação coletiva. 
 
Esse instrumento, se aprovado pelo Congresso, 
permitirá que empresas e também 
empreendedores que tiverem redução de mais de 
30% do seu faturamento fiquem blindados das 
ações de cobrança por até 90 dias. 
 
A minuta foi disponibilizada pelo relator, o 
deputado Hugo Leal (PSDRJ), aos líderes 
partidários da Câmara dos Deputados. Há 
expectativa de que seja levada à discussão na 
reunião dos líderes de amanhã e, se houver 
acordo, poderá entrar na pauta de votação da 
semana. O procedimento de negociação coletiva é 
voltado para quem ainda não está em processo de 
recuperação judicial. Seria uma medida 
preventiva, para evitar, inclusive, que haja um 
colapso no judiciário por causa da crise gerada 
pela pandemia. Abarca, além disso, um número 
maior de partes que poderiam se beneficiar. 
 
O processo de recuperação judicial é exclusivo 
para empresas. Já o procedimento de negociação 
poderá ser utilizado pelos agentes econômicos em 

geral, o que inclui microempreendedor individual e profissionais liberais, por exemplo. Esse capítulo 
extra, com as medidas para fazer frente à crise do coronavírus, foi elaborado por uma comissão de 
urgência formada pelos advogados Ivo Waisberg, Márcio Guimarães, Pedro Teixeira, que já havia 
assessorado o deputado Hugo Leal na construção do projeto de lei, e pelo titular da 1ª Vara de 
Recuperação Judicial e Falências de São Paulo, o juiz Daniel Carnio Costa, que atualmente é 
integrante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
 
A proposta de negociação coletiva foi inspirada nos processos de pré-insolvência que existem na 
França. Seria algo inédito no Brasil. Se for aprovada, a empresa ou o empreendedor interessado 
apresentará pedido ao juiz e, já na petição inicial, terá que comprovar redução do faturamento em 
relação ao mesmo trimestre do ano passado. A comprovação seria com documentos e declaração 
de um contador. 



 
 

 
A empresa teria ainda que indicar no pedido um profissional idôneo e com capacidade técnica para 
negociar com os seus credores — um mediador, por exemplo, ou um outro empresário do ramo. 
 
O juiz, ao dar aval ao procedimento, faz a nomeação desse negociador e determina, imediatamente, 
a suspensão de todas as ações de cobrança contra o devedor pelo prazo de 90 dias. Passado esse 
tempo, o negociador teria que apresentar um relatório ao juiz, com os acordos que foram fechados, 
e esses acordos passariam a ter força de título judicial, ou seja, valeriam como se fossem 
sentenças. Outra diferença entre esse procedimento e o da recuperação judicial é que a negociação, 
além de ser menos burocrática e não ter a intervenção do juiz, poderia ser feita de forma individual. 
 
Aqueles credores que não se interessarem em fechar acordo com o devedor, não são obrigados a 
seguir o que ficou decidido pela maioria. “É um mecanismo para ajudar as empresas a se manterem 
em funcionamento, a continuarem gerando emprego e renda”, diz o juiz Daniel Carnio Costa. “E ao 
mesmo tempo poderá evitar que o Judiciário entre em colapso. Evitará uma enxurrada de novos 
pedidos de recuperação judicial, além de execuções e ações revisionais que serão ajuizadas por 
causa dessa crise”, acrescenta. 
 
Na minuta do capítulo extra do Projeto de Lei nº 6.229, de 2005, consta que as medidas de 
emergência seriam válidas por um período de 360 dias. “É questão de vida ou morte das empresas”, 
diz o advogado Pedro Teixeira. “Provavelmente teremos uma grande onda de recuperações judiciais 
por questões de fluxo de caixa depois dessa crise.” Além da negociação coletiva, há previsão, 
também de caráter transitório, para questões relacionadas aos processos de recuperação 
extrajudicial e judicial. 
 
Na extrajudicial, por exemplo — que é menos burocrática —, existe proposta para que seja reduzido 
pela metade o quórum necessário para a aprovação do plano de pagamento dos credores. Hoje são 
necessários dois terços do total dos créditos. Há medidas previstas no texto também para quem já 
está em processo de recuperação judicial. Entre as principais está a possibilidade de a devedora 
apresentar, no prazo de 90 dias, um novo plano de pagamento aos seus credores e com autorização 
para incluir as dívidas posteriores ao processo — o que hoje não é permitido. 
 
Outra grande mudança trazida no texto é a possibilidade de as garantias fiduciárias ficarem 
suspensas por até 360 dias. Esse ponto é polêmico. A alienação fiduciária trata de uma garantia 
oferecida aos bancos em empréstimos e financiamentos e não está sujeita aos processos de 
recuperação. 
 
As instituições financeiras sempre se manifestaram contra qualquer mudança relacionada a isso. 
Tanto que esse tema sequer foi cogitado no projeto de relatoria de Hugo Leal para evitar o risco de 
travar o andamento e comprometer todas as demais mudanças propostas à Lei nº 11.101, de 2005. 
O PL nº 6.229 teve texto substitutivo para a reforma da lei aprovado no ano passado e tramita em 
regime de urgência na Câmara. Havia a expectativa de que pudesse ser levado à votação no 
plenário já nos primeiros meses do ano, mas acabou não entrando na pauta. Se votado e aprovado, 
precisará passar pelo Senado. Advogados que tiveram acesso à minuta do capítulo extra veem, de 
maneira geral, como positiva a criação do instrumento de negociação coletiva. 
 
“Esse projeto atende o que todos os setores combalidos precisam nesse momento”, diz Ricardo 
Siqueira, sócio do escritório RSSA. “Nós não vimos ainda nenhuma medida do governo tratando da 
dívida da empresa propriamente dita.” 
 



 
 

Há divergência entre os profissionais que atuam para devedores e os que trabalham para credores, 
no entanto, com relação às medidas propostas para as empresas que já estão em processo de 
recuperação judicial. Liv Machado, do escritório TozziniFreire, que atua para credores, diz entender 
a preocupação com as empresas, mas, na sua visão, a liberação das garantias e a permissão para 
incluir dívidas posteriores aos processos, se aprovadas, vão gerar insegurança. “Existe uma data de 
corte para a recuperação judicial que sempre foi muito clara. Não dá para entrar com um elemento 
surpresa de ontem para hoje.” 
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Fisco pode editar norma contra adiamento de tributos 
 

Após o aumento no número de liminares para adiar 
o pagamento de tributos federais, com base na 
Portaria nº 12, de 2012, do então Ministério da 
Fazenda, a Coordenação-Geral de Tributação 
(Cosit) da Receita Federal pode editar norma 
contra a aplicação da portaria à atual pandemia. 
Se o ato — que já circula entre advogados — for 
oficializado, porém, não deve frear o atual 
movimento, em razão da proximidade do 
vencimento desses tributos. 
 
Por enquanto, há ao menos cinco liminares 
proferidas com base na portaria. Todas para adiar 
os pagamentos por três meses. Além de 
considerarem a norma vigente e aplicável à atual 
situação de pandemia, os juízes relacionam a 
suspensão dos recolhimentos de tributos à 
manutenção de empregos. Na época em que foi 
editada, a Portaria nº 12 permitiu, genericamente, 
o adiamento dos prazos tributários em razão de 
calamidade pública decretada por Estados — os 
motivos para a sua aplicação foram diversos, como 
estiagens ou enchentes. 
 
A própria Receita Federal usou a norma este ano, 
em prol de municípios do Estado do Espírito Santo, 
prejudicados pelas fortes chuvas de janeiro 
(Portarias nº 218 e 360). Para Maurício Barros, 
tributarista do Gaia Silva Gaede e Associados, a 
eventual edição de uma norma Cosit só fortalecerá 

a necessidade de os contribuintes obterem liminares. “A portaria de 2012 é vigente, muito clara e 
autoaplicável”, diz. 
 
Uma das liminares foi concedida pelo juiz Pedro Henrique Meira Figueiredo, da 2ª Vara Federal de 
Sorocaba (SP), para a Controlflex Aftermarket Motopeças. Ele considerou a função social da 
empresa, de gerar renda e emprego (processo nº 002358-30.2020.4.03.6110). “O Judiciário acaba 
sendo o único caminho legítimo”, diz o advogado Fabio Calcini, do Brasil Salomão e Matthes 
Advocacia, que entrou com vários pedidos semelhantes. Em decisão favorável à MPT Fios e Cabos 
Especiais, o juiz Haroldo Nader, da 6ª Vara Federal de Campinas (SP), declara que “a norma do 
artigo 1º da Portaria MF referida é clara a respeito da prorrogação de prazo para recolhimento de 
tributos, na presente situação” (processo nº 5004087-09.2020.4.03.6105). 
 
De acordo com Victor Tavolaro Barbieri, do escritório Polycarpo Advogados e representante da 
empresa, sua cliente tinha cerca de R$ 1 milhão de IPI na eminência de vencer. “O estado de 



 
 

calamidade foi declarado no dia 20 sem nenhum posicionamento da Receita até agora. Por isso, 
também alegamos violação ao princípio da eficiência dos órgãos públicos, além da Portaria nº 12”. 
Outra liminar, que beneficia a Colorvisão do Brasil Indústria Acrílica, condiciona o adiamento “à 
apresentação, até o dia 10 de cada mês, iniciando-se em 10 de abril, de informação quanto ao 
número de empregados demitidos sem justa causa, no mês anterior”. 
 
O juiz Luiz Augusto Fiorentini, da 1ª Vara Federal de Araçatuba (SP), concedeu o pedido “como 
forma de contribuir para a manutenção de cerca de 1.500 postos de trabalho” (processo nº 5000 
689-48.2020.4.03.6107). Decisões como esta, destaca o advogado Maurício Faro, sócio do BMA 
Advogados, demonstram a sensibilidade do Judiciário ao momento extremo vivido pela economia. 
 
Segundo Faro, as grandes empresas em geral apuram e recolhem tributos pelo regime de 
competência. “Essas empresas ainda não receberam e já têm que pagar os impostos porque já 
emitiram a fatura”, afirma. Já a juíza Marilaine Almeida Santos, da 2ª Vara Federal de Barueri (SP), 
concedeu liminar à Branco Branco Serviços Personalizados, do setor de limpeza e manutenção. 
Com base na portaria e no princípio da razoabilidade, ela determinou a suspensão dos pagamentos 
por três meses, desde que mantido o atual quadro de funcionários (processo nº 5001503-
46.2020.4.03.6144). 
 
Thiago Taborda Simões, do Simões Advogados, que representa a Branco Branco no processo, 
afirma que a juíza entendeu que a empresa não tem dinheiro para pagar a folha de salários e 
também recolher os tributos. A companhia tem cerca de 1,3 mil empregados. “Só se a Receita 
divulgar norma interpretativa afirmando textualmente que a portaria se aplica à calamidade do 
coronavírus, as ações judiciais passariam a ser dispensáveis”, diz Marcelo Gomes da Rocha, do CM 
Advogados, que também obteve liminar favorável à aplicação da Portaria nº 12 (processo nº 
5002343-85.2020.4.03.6102), da 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto (SP). 
 
Por nota, a PGFN diz que monitora as demandas fundamentadas na covid-19 para serem 
promovidas soluções “sem privilegiar a situação específica de um ou outro contribuinte que tenha 
optado pela via judicial”. O órgão também afirma haver decisões contrárias a contribuintes, como a 
da 2ª Vara de Joinville (SC) — processo nº 5004 197-88.2020.4.04.7201. 
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STF autoriza governo a descumprir lei orçamentária 
 

O ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou 
ontem o governo federal a aportar recursos 
extras em ações de combate ao novo 
coronavírus, mesmo sem indicar a fonte das 
receitas. 
 
A medida liminar, de caráter provisório, 
atende a pedido da Advocacia- Geral da 
União (AGU), que na quinta-feira ingressou 
com uma ação para garantir que o governo 
não violasse as leis de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e de Diretrizes Orçamentárias 
de 2020 (LDO). 
 
Em sua decisão, Moraes escreveu que a 
pandemia é uma situação "imprevisível e de 
consequências gravíssimas", que exige ação 
"urgente, duradoura e coordenada" de todas 
as esferas de governo, tornando "lógica e 
juridicamente impossível o cumprimento de 
determinados requisitos legais compatíveis 
com momentos de normalidade". 
 
Em videoconferência ontem com prefeitos, o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
defendeu a aprovação de mecanismos que 
evitassem pedidos jurídicos de improbidade 
administrativa. 
 
De acordo com Moraes, a decisão não 
prejudica a prudência fiscal porque os gastos 
serão destinados "à proteção da vida, saúde 
e da própria subsistência dos brasileiros 
afetados por essa gravíssima situação". 
 

Nas redes sociais, o ministro da AGU, André Mendonça, comemorou a decisão e afirmou que, 
"agora, sem os entraves", o governo pode "ajudar os nossos trabalhadores e empresários nesse 
momento tão difícil". 
 
Um dos primeiros efeitos práticos da liminar concedida por Moraes deve ser a edição de uma 
medida provisória (MP) que abre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. O governo 
esperava a resposta do Supremo para editar a norma. 
 



 
 

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. 
 
O presidente do STF, Dias Toffoli, sugeriu ao Planalto alterações para evitar a judicialização da MP. 
Ele recomendou a participação dos sindicatos nas negociações coletivas e a concessão do seguro-
desemprego durante o afastamento dos trabalhadores. 
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Toffoli e Santa Cruz fazem live sobre o papel da Justiça em 

meio à calamidade pública do coronavírus 
 
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do 
Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli 
e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz farão uma live nesta 
segunda, 30, às 11h, para discutir o sobre o papel 
do sistema de Justiça em tempos de calamidade 
pública, como o que vive-se atualmente por causa 
do novo coronavírus. 
 
A transmissão ao vivo será realizada no perfil de 
Santa Cruz no Instagram – @felipe.santa.cruz. 
 
Presidente do STF e do STJ, Toffoli baixou portaria 
suspendendo os prazos do Judiciário brasileiro 
diante da crise do novo coronavírus, com exceção 
da Justiça Eleitoral e do Supremo. Na Corte 
máxima brasileira as sessões presenciais serão 
realizadas de 15 em 15 dias, a contar do último dia 
18, e os processos serão transferidos para o 
plenário virtual, incluindo as sustentações orais. 
 
Santa Cruz tem debatido a crise do coronavírus 
com frequência em suas redes sociais, além de 
articular as atividades da OAB. Entre as mais 
recentes ações da entidade está a denúncia 
apresentada ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) contra a campanha do governo federal ‘O 
Brasil não pode parar’. 
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Estamos juntos, mas nada de cortar salário 
 

Cresce o apelo para que congressistas abram mão 
de parte dos salários e benefícios financeiros em 
nome do combate à crise econômica e de saúde 
pública provocada pela pandemia de coronavírus. 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirma que funcionários públicos eleitos ou 
concursados terão que fazer um sacrifício, mas 
destaca que o valor é irrisório dentro do montante 
que o governo precisará investir na saúde, na 
assistência social, no emprego, e em empresas 
para que o país atravesse a recessão. 
 
O presidente da Câmara tem dito que negar o 
debate é "brigar com a realidade". Mas, destaca 
que qualquer mudança deve ser feita em conjunto 
pelos poderes. Lembrou ainda que funcionários 
públicos têm estabilidade. "É uma questão 
inevitável. Vamos ter queda de arrecadação. Todos 
vamos ter que nos adequar à realidade. Ou vamos 
nos adequar em um, dois, três meses, ou (vamos 
nos adequar) brigados com a realidade", afirmou 
em um encontro com empresários na semana 
passada. 
 
Maia acredita que, no fim de abril, com o impacto 
da crise econômica provocada pelo coronavírus e 
uma drástica queda na arrecadação, o debate 
ganhará espaço. Para o presidente da Câmara, é 
possível baixar o salário de parlamentares. Mas, a 
medida, sozinha, não basta. Segundo ele, é 
preciso intervir nos cerca de R$ 200 bilhões gastos 
com folha de pagamento anual do Executivo, 
Legislativo e Judiciário. "Político ganha muito? 

Somos o único poder que não aumentou o teto salarial. Tem que ser coletivo, para atender os R$ 
200 bi. Isso, não consigo fazer sem os outros poderes. Nesse momento de guerra, não é ganho 
político. Mas temos que construir. Sem harmonia, dificulta. Mas eu continuo defendendo e vou 
encontrar os caminhos com diálogos. Teremos uma queda na arrecadação em abril e acho que 
todos vão entender", argumentou Maia. 
 
Só na Câmara, em 2019, os 513 deputados utilizaram aproximadamente R$ 112,66 milhões com 
gastos com cota do exercício da atividade parlamentar, passagem aérea, veículos e manutenção de 
escritório, por exemplo. No Senado, a cifra ficou em cerca de R$ 10 milhões, com o aluguel de 
imóveis para escritório político, locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis e passagens 
aéreas, aquáticas e terrestres nacionais. Os números são do Portal da Transparência de cada uma 



 
 

das Casas e mostram que caso os parlamentares abrissem mão desses benefícios neste ano, na 
menor das hipóteses, pelo menos R$ 120 milhões poderiam ser transferidos do Legislativo para o 
Orçamento do Ministério da Saúde. 
 
Entre os parlamentares, há quem defenda a transferência do Fundo Eleitoral, no valor de R$ 2 
bilhões, para o combate ao coronavírus. O líder do partido Novo na Câmara, deputado Paulo 
Ganime (RJ), afirma que o partido tem proposições a curto prazo, para lidar com a crise e outras a 
longo prazo. "Temos que fazer um sacrifício nesse momento de crise, como a população que 
trabalha na iniciativa privada, autônomos, e estão sofrendo. Podemos discutir algo agressivo no 
corte salarial, que pode chegar a 50%, ou nas verbas indenizatórias, de gabinete, cota parlamentar, 
para que o trabalho não pare", ponderou. 
 
"No longo prazo, a gente poderia se adaptar a uma realidade de ajuste fiscal, da modernidade, dos 
meios de comunicação como a internet, que barateiam a comunicação e reduzem a necessidade de 
assessores para ter contato com a população. Não faz sentido, em 2020, um deputado ter 25 
assessores", afirmou. 
 
Líder do PSol, Fernanda Melchionna (RS), defende a suspensão de benefícios, assim como outros 
parlamentares da legenda. Mas se mostra crítica sobre o corte de salário de servidores. "Não vamos 
aceitar reduzir salário de servidores, de médicos, de enfermeiros, professores, que já ganham 
pouco. E vários tentam pegar carona na crise do coronavírus para rebaixar esses salários. Isso não 
tem o nosso apoio", opinou. Assim como Maia, Melchionna destaca, no entanto, que o montante 
necessário para enfrentar a crise é muito superior ao resultado dos cortes. Ela sugere outras 
medidas para levantar recursos de forma eficiente, como taxar as grandes fortunas. "O Brasil tem 
206 milionários que acumulam uma renda no valor de R$ 1,2 trilhão. Se a gente taxar 3%, a gente 
arrecada R$ 36 bilhões para financiar medidas que atendem os trabalhadores", destacou. 
 
No Senado, Reguffe (Podemos-DF) está entre os que sugeriram cortes nas verbas de gabinete e 
verbas indenizatórias. Ele apresentou um projeto de lei que propõe a destinação de 100% da verba 
indenizatória e 50% da verba de gabinete dos senadores para a saúde pública dos estados. "No 
primeiro dia do mandato, abri mão de toda a verba indenizatória, reduzi o número de assessores e a 
respectiva verba, além de outras medidas, que me fizeram economizar R$ 16,7 milhões dos cofres 
públicos, de um dinheiro que é de todos nós. Se os demais senadores também fizessem isso, 
estariam dando uma grande contribuição para o país. É preciso que o Congresso faça a sua parte. 
Há muitos penduricalhos que deveriam ser extintos. Os parlamentares precisam dar exemplo e 
cortar os seus recursos na carne", disse Reguffe. 
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Judiciário não tem competência para adiar vencimento de 

tributos, diz TRF-4 
 

Se o Poder Judiciário concedesse prorrogação do 
pagamento dos tributos federais, não só estaria 
atuando como legislador positivo, uma vez que a 
moratória depende de lei, como também usurparia 
competência dos outros poderes, o que 
evidentemente não lhe é dado. 
 
Com tal fundamento, o juiz federal convocado 
Alexandre Rossato da Silva Ávila, do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, manteve decisão 
que indeferiu pedido para jogar o vencimento de 
tributos federais, feito por um fabricante de vinhos 
de Blumenau (SC), para o fim da pandemia de 
coronavírus. A decisão monocrática, em sede de 
agravo de instrumento, foi tomada na sessão de 
julgamento da 2ª Turma nesta sexta-feira (27/3). 
 
A ConJur noticiou nesta quinta-feira (26/3) a 
primeira decisão que deferiu pedido de alteração 
da data de pagamento de tributos federais. 
 
Calamidade pública 
 
A empresa impetrou mandado de segurança 
solicitando que o vencimento de IRPJ, CSLL, PIS, 
Cofins, IPI, IRRF e Contribuições Previdenciárias, 
assim como dos parcelamentos mantidos perante 
a Procuradoria da Fazenda Nacional, fosse 
postergados para o último dia útil do mês 
subsequente ao encerramento do estado de 
calamidade pública. O reconhecimento de 
calamidade está prevista no Decreto Legislativo 
6/10, por decorrência do combate à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
 

O advogado sustentou que, em razão das medidas adotadas pela União, o faturamento da empresa 
será reduzido drasticamente. Com isso, não haverá recursos suficientes para arcar com todos os 
compromissos financeiros nos próximos meses, tais como folha de pagamento, fornecedores e 
tributos. Argumentou que tal medida seria a única forma de respeitar a capacidade contributiva. 
 
Além disso, ele invocou o princípio da isonomia, já que a Resolução CGSN 152/2020 diferiu o 
pagamento dos débitos dos tributos federais no regime do Simples Nacional. Assim, restaria 



 
 

evidente, por parte da Fazenda Nacional, o tratamento desigual entre a agravante e empresas do 
Simples Nacional. 
 
Conveniência política 
 
O relator do agravo de instrumento, juiz federal convocado Alexandre Rossato da Silva Ávila, disse 
que as empresas integrantes do regime Simples foram beneficiadas pelo Poder Executivo por um 
critério de conveniência política. E tal opção não passa pelo controle do Judiciário. 
 
Segundo Rossato, é possível, de acordo com interesses econômicos e sociais, estimular e beneficiar 
determinados setores da economia. "Não vejo nisso ofensa aos princípios constitucionais da 
moralidade pública, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva. Não há 
similitude de situação que permita invocar o princípio da isonomia. Não há probabilidade no direito 
alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal’", fulminou na decisão. 
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TRT-23 mantém produtividade mesmo com prazos suspensos 

e teletrabalho 
 

Magistrados e servidores do TRT da 23ª região 
mantiveram a produtividade mesmo após as 
ações implementadas para prevenir a propagação 
do novo coronavírus. É o que mostra o 
levantamento feito na base de dados do PJe. 
 
Entre 20 de março, quando o teletrabalho foi 
imposto de forma maciça, e 25 de março, foram 
proferidos quase 6 mil atos, entre emissão de 
alvarás, decisões, despachos e sentenças. 
 
O volume dos quatro dias de trabalho, 
desconsiderado o fim de semana, é apenas 15% 
menor do que o verificado nos mesmos dias da 
semana anterior (13 a 18 de março), quando ainda 
não havia a imposição do trabalho remoto aos 
servidores nem a suspensão dos prazos 
processuais, audiências e sessões de 
julgamentos. 
 
No geral, entre 20 e 25 de março, foram 
publicados pelas unidades da JT no Estado 122 
alvarás, 520 decisões, 4.440 despachos e 627 
sentenças.  



 
 

Mais notícias importantes 
 
FOLHA DE S PAULO – 27 de março – 20h36 
CNBB e entidades de cientistas, advogados e imprensa pedem respeito a isolamento 
Entidades assinam nota pedindo que a população fique em casa e dizem que campanha do 
presidente Jair Bolsonaro é uma grave ameaça à vida. 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/cnbb-e-entidades-de-cientistas-advogados-e-imprensa-
pedem-respeito-a-isolamento.shtml 
 
FOLHA DE S PAULO – 28 de março – 1h 
Estados ignoram Bolsonaro e Mandetta e criam comitês para avaliar isolamento 
Gestores decidiram agir por conta própria pois veem o governo federal imerso em contradições 
internas 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/03/estados-ignoram-bolsonaro-e-mandetta-e-
criam-comites-para-avaliar-isolamento.shtml 
 
CONJUR - 30 de março - 7h29 
Dias Toffoli participa de live com presidente da OAB nesta segunda-feira 
Nesta segunda-feira (30/3), às 11h, o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, participa de bate papo on-line ao vivo. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-30/dias-toffoli-participa-live-presidente-oab-nesta-segunda-feira 
 
MIGALHAS - 30 de março 
Coronavírus: STF julga mais de 400 processos em sessões virtuais 
No período de 20 a 26/3, o STF julgou 408 processos em plenário virtual: 133 processos no plenário, 
140 na 1ª turma e 135 na 2ª turma. 
https://www.migalhas.com.br/quentes/323020/coronavirus-stf-julga-mais-de-400-processos-em-
sessoes-virtuais 
 
G1 - 29 de março - 22h31 
Mensagens com desinformação sobre o coronavírus se espalham pelas redes 
As mensagens trocadas no mundo inteiro pelas redes sociais, em absoluta maioria, são sobre a 
pandemia de coronavírus. Mas cuidado com o que você lê e ouve. O Fantástico selecionou algumas 
desses áudios e textos em circulação e conversou com especialistas, que denunciam fake news e 
esclarecem as dúvidas 
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/29/mensagens-com-desinformacao-sobre-o-
coronavirus-se-espalham-pelas-redes.ghtml 
 
ESTADÃO – 29 de março – 20h46 
Twitter deleta duas publicações de Bolsonaro visitando comércio em Brasília 
Dois tuítes foram excluídos pela rede social por violação às regras de uso da plataforma, agora 
atualizadas com medidas sobre posts que neguem recomendações de órgãos de saúde 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/twitter-deleta-duas-publicacoes-de-bolsonaro-
sobre-passeio-em-brasilia/ 
 
FOLHA DE S PAULO – 29 de março – 1h 
Pandemia afeta cronograma de teste de urnas eletrônicas para as eleições municipais 
Eleição simulada e verificação de problemas em equipamentos foram suspensos; TSE estuda 
ajustes nos formatos 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/pandemia-afeta-cronograma-de-teste-de-urnas-
eletronicas-para-as-eleicoes-municipais.shtml 


