
 
 
  



 
 

Sumário 

Toffoli barra gratificação de ‘home office’ a grupo de juízes do Ceará ................................................................. 3 

CNJ aprova recomendação a juízes para dar fôlego a recuperações judiciais ....................................................... 5 

Coronavírus: CNJ e Ministério da Saúde autorizam enterros e cremações sem atestado de óbito ..................... 7 

Aras: Quem determina política de saúde é Mandetta, vou ouvi-lo para tomar decisões ..................................... 8 

Moro autoriza uso da Força Nacional pelo Ministério da Saúde ........................................................................... 9 

O Judiciário não será o mesmo depois do coronavírus ........................................................................................ 11 

Judiciário destina recursos financeiros ao combate da Covid-19 ........................................................................ 14 

Gilmar defende resolução do CNJ que recomenda reduzir fluxo de ingresso em prisões .................................. 17 

Justiça e MP exibem números diferentes de soltura de presos .......................................................................... 18 

Defensoria consegue liminar em habeas corpus coletivo para condenados em grupo de risco ........................ 20 

Mortes por Covid-19 nos EUA e na França ultrapassam as da China .................................................................. 21 

Internações por síndrome respiratória aguda grave dobram no Brasil e já pressionam sistema de saúde ....... 23 

Mais notícias importantes .................................................................................................................................... 26 

 
  



 
 

31/03/2020 16h17 

 

 

Toffoli barra gratificação de ‘home office’ a grupo de juízes 

do Ceará 
 

[Matéria também foi publicada em diversos outros 
veículos nacionais e regionais] 
 
O presidente do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Dias Toffoli, suspendeu o pagamento de 
‘ajuda de custo’ de 15% a 24 magistrados do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que integram 
o Núcleo de Produtividade Remota, programa da 
corte estadual no qual um juiz auxilia processos 
de outras varas de casa. Segundo Toffoli, o 
repasse deste tipo de verba precisa ser autorizado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que não 
foi consultado. 
 
Na última sexta-feira, 27, o TJCE editou portaria 
que classifica o Núcleo de Produtividade Remota 
como núcleo estratégico, garantindo aos 
magistrados uma ‘ajuda de custo’ de 15% dos 
salários por conta de uma portaria do CNJ sobre 
acúmulo de funções. 
 
Toffoli, no entanto, lembrou de recomendação do 
próprio CNJ que determina a tribunais brasileiros 
a abstenção do pagamento de valores a título de 
auxílio-moradia, auxílio-transporte, auxílio-
alimentação ou ‘qualquer outra verba que venha 
ser instituída ou majorada’ sem autorização do 
Conselho. 
 
O ministro também ordenou que o presidente do 
TJCE, desembargador Washington Bezerra de 
Araújo, preste informações sobre o pagamento 
em até dez dias. A corte estadual informou que 
cumprirá imediatamente a decisão do CNJ e, no 
prazo, buscará esclarecer os fatos. 

 
O Núcleo de Produtividade Remota foi instituído por Araújo em março de 2019 com objetivo era 
aumentar a produtividade da Corte estadual. Na prática, um juiz despacha de sua vara durante o dia 
normalmente e, depois, colabora com outros processos de outras varas do Ceará remotamente. 
 
Procurado, o TJCE informou que a gratificação já era feita desde o ano passado, visto que a prática 
enquadra em acúmulo de funções por juízes e que cada juiz recebia uma porcentagem de aumento 



 
 

que variava de 5% a 15%. A edição da portaria na última sexta-feira seria uma forma que a Corte 
encontrou para ‘equalizar’ o pagamento dos bônus. 
 
No entanto, a resolução que permite o pagamento de até 15% de aumento por participação em 
núcleo, comissão ou comitê estratégico foi publicada somente em janeiro deste ano. 
 
“Ademais, esses 24 magistrados, apesar de representarem apenas um percentual de 5,9% do total 
de juízes do Estado, já produziram em menos de 1 ano de atuação mais de 50 mil sentenças, 
auxiliando as mais diversas unidades judiciais de todo o Estado, resultando em um aumento de mais 
de 200% nas baixas processuais”, afirma o tribunal. 
 
COM A PALAVRA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ 
 
“O Tribunal de Justiça do Ceará cumprirá imediatamente a decisão do egrégio Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e, no prazo concedido para apresentar as informações, buscará esclarecer 
devidamente os fatos, conforme já o fez amplamente na manhã de hoje através de sua assessoria 
de imprensa” 
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CNJ aprova recomendação a juízes para dar fôlego a 

recuperações judiciais 
 

[Matéria também foi publicada em diversos outros 
veículos nacionais e regionais] 
 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou na 
tarde desta terça-feira, 31, uma resolução para 
orientar o trabalho dos juízes em processos de 
recuperação judicial diante da pandemia do novo 
coronavírus. Como mostrou o Broadcast Político 
mais cedo, o documento prevê uma série de 
recomendações que prometem dar algum fôlego 
às empresas que estão submetidas à recuperação 
judicial, mas enfrentam uma segunda onda de 
dificuldades econômicas em razão da covid-19. 
 
A resolução orienta os juízes a autorizar a 
apresentação de um novo plano de pagamento 
aos credores quando ficar comprovado que a 
empresa devedora teve sua capacidade de cumprir 
as obrigações reduzida em razão do novo 
coronavírus. É necessário que, antes da 
decretação do estado de calamidade pública no 
País (em 20 de março), a empresa estivesse 
seguindo o plano de recuperação. 
 
O texto também recomenda aos juízes que 
considerem a ocorrência de força maior ou de caso 
fortuito para relativizar a decretação de falência 
durante o processo de recuperação judicial por 
razão de descumprimento de qualquer obrigação 
assumida no plano. 
 
Outra orientação é que a Justiça suspenda a 
realização presencial das Assembleias Gerais de 
Credores, autorizando reuniões virtuais quando a 
avaliação do plano de recuperação é necessária 

para manter as atividades da empresa devedora, assim como para o início dos pagamentos dos 
credores. No caso de a assembleia ter sido adiada, o CNJ recomenda prorrogar o prazo de 180 dias 
em que ficam suspensas as ações e execuções contra a empresa – o que ocorre quando o 
processamento da recuperação judicial é aceito pelo juiz ou quando há decretação de falência. 
 
Relatado pelo conselheiro do CNJ Henrique Ávila, o documento também sugere que os juízes 
priorizem a análise e decisão sobre levantamento de valores em favor dos credores ou empresas em 



 
 

recuperação, e que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização 
das atividades das empresas de forma virtual ou remota. 
 
O texto recomenda também, como medida de prevenção à crise econômica, que os juízes avaliem 
com “especial cautela” o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de 
pagamento em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações que demandem 
obrigações que não foram cumpridas durante o período de calamidade, previsto para durar até o fim 
do ano. 
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Coronavírus: CNJ e Ministério da Saúde autorizam enterros e 

cremações sem atestado de óbito 
 

[Matéria também foi publicada em outros veículos, 
como Veja, Congresso em Foco, ConJur e O Povo 
(CE)] 
 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o 
Ministério da Saúde assinaram portaria nesta 
terça-feira (31) com mudanças no procedimento 
para o enterro ou cremação de pessoas mortas 
durante a pandemia causada pelo novo 
coronavírus. 
 
A portaria autoriza o sepultamento e a cremação 
de pessoas sem a necessidade de um atestado de 
óbito registrado em cartório. Isso será possível na 
ausência de familiares, por exemplo. Os atestados 
poderão ser elaborados até 60 dias depois da 
morte de um paciente. 
 
Para que o documento seja feito posteriormente, 
os serviços de saúde devem registrar uma série 
de dados: características físicas, fotografias, 
impressões digitais e cópia dos prontuários. 
 
A medida determina também que, em casos de 
mortes por doença respiratória, onde haja a 
suspeita do novo coronavírus, devem constar nos 
dados relacionados ao óbito que a causa da morte 
é "provável para Covid-19" ou "suspeito para 
Covid-19". 
 
Sem velório 
 
Desde o início da pandemia, diversos estados 
emitiram recomendações locais para evitar o risco 
de contaminação durante o cortejo fúnebre de 

vítimas da Covid-19. Em São Paulo, por exemplo, a orientação inclui caixões lacrados e velórios 
com limitação de "público" e duração. 
 
Em Pernambuco, também devem participar do velório no máximo 10 pessoas, com distanciamento 
de 2 metros entre elas. Em João Pessoa (PB), o velório e o cortejo das vítimas da Covid-19 foram 
proibidos, e a ordem é para o sepultamento imediato. 
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O procurador-geral da República, Augusto Aras, rebateu ao blog da jornalista Andréia Sadi nesta 
terça-feira (31) críticas de que estaria omisso durante a pandemia do coronavírus. Perguntado sobre 
qual decisão tomará caso o presidente Bolsonaro cumpra o que aventou e baixe um decreto pelo 
isolamento vertical, no qual somente pessoas de grupos de risco devem ficar isoladas, Aras 
respondeu: “Vou ouvir o ministro Mandetta. Quem determina política de saúde no Brasil é o ministro 
Mandetta”. 
 

Aras: Quem determina política de saúde é Mandetta, vou ouvi-

lo para tomar decisões 
 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
rebateu ao blog nesta terça-feira (31) críticas de 
que estaria omisso durante a pandemia do 
coronavírus. 
 
Perguntado pelo blog sobre qual decisão tomará 
caso o presidente Bolsonaro cumpra o que 
aventou e baixe um decreto pelo isolamento 
vertical, no qual somente pessoas de grupos de 
risco devem ficar isoladas, Aras respondeu: “Vou 
ouvir o ministro Mandetta. Quem determina política 
de saúde no Brasil é o ministro Mandetta”. 
 
Aras, que tem 61 anos, disse à reportagem que 
está trabalhando de seu gabinete mesmo sendo 
considerado do grupo de risco, pois tem muito 
trabalho e não pode adiar assuntos. 
 
Hoje o procurador-geral acredita que estará às 
voltas com um pedido de impeachment do 
presidente Bolsonaro que circula nas redes sociais 
e que, segundo Aras, deve chegar à PGR para sua 
manifestação. Até agora, Aras disse que não 
recebeu nenhum documento. 
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Portaria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou nesta segunda-feira (30) 
o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para dar apoio ao Ministério da Saúde nas ações 
de combate ao novo coronavírus. 
 

Moro autoriza uso da Força Nacional pelo Ministério da Saúde 
 

Uma portaria do ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, autorizou nesta segunda-
feira (30) o emprego da Força Nacional de 
Segurança Pública para dar apoio ao Ministério da 
Saúde nas ações de combate ao novo 
coronavírus. 
 
A decisão sobre o emprego da Força Nacional foi 
publicada em edição extra do Diário Oficial da 
União, vale até o dia 28 de maio, pode ser 
prorrogada e ficará a cargo do Ministério da 
Justiça em acordo com os estados ou municípios. 
 
Autorizações para o uso da Força Nacional já 
foram concedidas por Moro em ocasiões como 
durante onda de ataques a ônibus e prédios 
públicos no Ceará no início do ano passado, no 
combate às queimadas na Amazônia e em terra 
indígena do Maranhão após caciques serem 
assassinados. 
 
A medida desta segunda-feira tem como objetivo, 
por exemplo: 
 
• dar auxílio a profissionais de saúde nos 
atendimentos relacionados ao novo coronavírus 
• dar segurança no funcionamento de centros de 
saúde (hospitais, UPAs, etc) 
• garantir segurança na distribuição e 
armazenamento de itens médicos, farmacêuticos, 
alimentícios e de higiene 
• garantia da segurança e auxílio no controle 
sanitário realizado em portos, aeroportos, rodovias 
e centros urbanos 
 

Na segunda-feira, mais cedo, Moro havia compartilhado em sua conta no Twitter um artigo do 
ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que defende que juízes ouçam a ciência 
neste momento de pandemia de coronavírus. Na postagem, Moro escreveu: “Prudência no momento 
é fundamental”. 
 



 
 

Medidas coercitivas para combater vírus 
 
A portaria também prevê que a Força Nacional possa atuar na "aplicação das medidas coercitivas 
[com efeito de reprimir]" estabelecidas na legislação de combate ao coronavírus que permite tornar 
obrigatória a realização de exames médicos e testes laboratoriais, que trata de quarentena e 
isolamento. 
 
O texto faz referência à lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e à portaria interministerial nº 5, de 
17 de março de 2020. A lei se refere às medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 
por conta do novo vírus. Já a portaria trata especificamente da compulsoriedade (obrigatoriedade) 
de medidas que o governo pode tomar e prevê punição para os casos de descumprimento. 
 
Atividades de campanha e coordenação com estados 
 
Segundo o texto desta segunda-feira, as ações de apoio da Força Nacional poderão compreender 
atividades de campanhas de prevenção ou proteção de locais para a realização de testes rápidos 
por agentes da saúde públicas e patrulhamento e guarda ostensiva para evitar saques e vandalismo. 
 
A portaria diz anda que “o detalhamento das ações deverá ser planejado com o Ministério da 
Saúde”, mas deverão ser coordenadas com os governos dos estados e do Distrito Federal. 
 
O tamanho do efetivo de policiais que será usado na ação não é informado na portaria. 
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O Judiciário não será o mesmo depois do coronavírus 
 

Vladimir Passos de Freitas 
 
O surto da Covid-19 colheu de surpresa nada 
menos do que 102 países, segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde.[i] No Brasil, 
recolhidos em casa ou, audaciosamente, 
descumprindo as orientações dos profissionais da 
saúde, vai a população aprendendo a conviver de 
uma forma diferente. Sem afagos e beijinhos, 
habituando-se ao mundo virtual para as reuniões 
profissionais e, também, nas relações de amizade 
ou família. 
 
Como bem sintetiza Ricardo Torres Cintra de 
Carvalho, “a doença é transmitida por contato 
pessoal, de pessoa a pessoa; e a rapidez com que 
se espalhou pelo planeta, país a país, e com que 
contaminou em poucos dias boa parte da 
população, surpreende”. 
 
Mas, a vida continua. Os negócios continuam, 
ainda que em menor escala. E os conflitos 
também. Por exemplo, as relações de família24 
horas por dia, às vezes em moradias de espaço 
reduzido, criam o risco de desavenças. Em X’am, 

cidade com 12 milhões de habitantes na China, o fim da quarentena resultou em um recorde no 
número de pedidos de divórcio. 
 
Tudo isto já está alterando a rotina dos órgãos do Poder Judiciário. O exemplo más forte é o dos 
pedidos de Habeas Corpus coletivos, sob a alegação de receio de contrair o novo coronavírus e 
muitas vezes se invocando a idade do preso. Curiosamente, supondo que pessoas que infringiram a 
lei de forma grave, já que crimes punidos até oito anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, b) permitem 
prisão em regime aberto, uma vez soltos, obedecerão regras das autoridades da saúde, mantendo-
se obedientemente, em casa. 
 
Em meio a esta nova realidade, para não permitir que a vida das pessoas e a economia parem, o 
Poder Judiciário vem trabalhando de forma virtual, com dedicação e bons resultados. Por exemplo, 
no Estado de Mato Grosso, segundo dados da Associação Matogrossense de Magistrados, em 
apenas seis dias de home office, foram praticados más de 22 mil atos judiciais, sendo 5.651 
sentenças, 5.063 casos novos e 5.586 processos baixados. 
 
É certo que os tribunais que se adiantaram no tempo levam vantagem na crise. O Tribunal de 
Justiça de São Paulo permitiu, em 2012, com base na Resolução 511/2011, que a 5ª e a 28ª 
câmaras cíveis realizassem julgamentos virtuais. 



 
 

 
Os prazos processuais suscitaram dúvidas. Começaram a ser expedidos atos administrativos ora 
suspendendo, ora os mantendo. Por vezes, dentro de uma única unidade da federação, o TJ fixava 
uma regra, o TRF outra e o TRT uma terceira. 
 
Tá situação não podia perdurar e por isso o Conselho Nacional de Justiça, em boa hora, uniformizou 
o assunto através da Resolução 313, de 19 de março passado, suspendendo os prazos processuais 
até 30 de abril próximo. 
 
Além disto, facultou-se 0 que já ocorria em alguns tribunais, ou seja, a possibilidade de prestação de 
serviços de forma remota, em casa, valendo-se da internet. 
 
Outro fato de interesse neste difícil momento é a permissão, no artigo 90 da Resolução, de que os 
tribunais possam disciplinar a destinação dos recursos provenientes de ações criminais ao combate 
da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde. 
 
Esta oportuna iniciativa deu resultados imediatos. No dia 24 de março passado, o TJ de Rondônia 
anunciou a doação de R$ 4 milhões ao Poder Executivo estaduais para o combate à Covid-19. [vii] A 
3ª Vara da Justiça Federá em Foz do Iguaçu doou 1 milhão de reais, fruto de acordo de colaboração 
premiada na “operação pecúlio/nipoti”, ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck.[viii] Em Santos, 
a 1ª. Vara Federá, atendendo pedido do MPF, direcionou R$ 500 mil ao Fundo Municipais de Saúde 
do município, vinculando 0 uso ao suporte do combate ao vírus. 
 
Mas, todos estes esforços neste momento de crise leva-nos a pensar: como será o Poder Judiciário 
depois de passada esta fase crítica? 
 
A principal mudança será o uso quase absoluto da tecnologia, que de exceção passará a ser regra. 
Tribunais desenvolverão ou comprarão programas que facilitem as tentativas prévias de acordos. 
Juízes de Família não perderão horas ouvindo pessoas em separações amigáveis. O computador 
direcionará as indagações básicas, como valor da pensão, horário de visitas ou divisão de bens. A 
intervenção do juiz, de forma virtual, será reservada somente aos pontos controversos, se 
existentes. A intervenção pessoal só em casos extremos. 
 
As audiências criminais, inclusive de custódia, serão, regra geral, virtuais. O sistema, com facilidade, 
permitirá que sejam gravadas, possibilitando que a prova seja reexaminada quantas vezes se julgar 
necessário. Os profissionais do amanhã rirão dos profissionais da atualidade pelas discussões 
travadas sobre a possibilidade destes atos serem virtuais. Da mesma forma como nos divertem as 
velhas discussões do início do século passado sobre as sentenças poderem ser datilografadas. 
 
Julgamentos nos Tribunais serão, na maioria, através de turmas ou câmaras virtuais. Sustentações 
orais serão feitas a partir do escritório dos advogados. Somente julgamentos complexos serão 
presenciais, realizados nos Tribunais. 
 
O conceito de comarca sofrerá transformações, cedendo a territorialidade espaço a “Varas 
Descentralizadas Virtuais”, ou seja locais de trabalho fora da sede da unidade judiciária e com 
jurisdição especializada. Isto, de certa forma, já foi antecipado em 2019 pelo TRF da 4a. Região com 
a desvinculação da competência de determinadas subseções judiciárias com a matéria julgada. 
 



 
 

O teletrabalho levará para casa milhares de servidores do Judiciário que, com isto, terão más tempo 
de convivência com a família e economizarão nos gastos com transporte, estacionamento, 
vestimentas e alimentação. 
 
O controle deste novo tipo de trabalho será feito pela produção e não más pela permanência nas 
secretarias ou cartórios. O cumprimento de horas cederá espaço ao cumprimento de metas. Cada 
um fará o seu horário, os notívagos terão seu momento de vingança. 
 
O Judiciário economizará nas despesas com luz, água, espaço, estacionamento, café, limpeza e 
outras tantas que são insignificantes individualmente, mas expressivas no conjunto. 
 
O informalismo crescerá, a linguagem terá que ser más objetiva, longas introduções serão 
incompatíveis com a comunicação virtual, discursos e saudações com elogios recíprocos serão 
vistas como falta de atualização. 
 
A legislação, outrora sempre hesitante na adoção destas transformações, adotará as mudanças com 
más facilidade. Leis permitirão aos oficiais de Justiça promoverem citações virtuais, penhoras on line 
e avaliações tendo o bem à sua frente em uma tela. 
 
As profissões que fazem parte do sistema de Justiça não ficarão atrás. Advogados que não 
possuem conhecimento mínimo da tecnologia irão deixando a frente de batalha para os mais novos 
assumirem. Ministério Público e Defensorias Públicas atuarão à distância, através de grupos 
especializados. Cobranças de créditos tributários evoluirão para espaços virtuais, com regras 
próprias, traçando o começo do fim das assoberbadas e custosas Varas de Execuções Fiscais. 
 
Enfim, aí está um novo mundo que se avizinha e que o coronavírus teve o importante papel de 
antecipar. Ele passará, mas suas marcas ficarão e, no sistema de Justiça, de forma positiva. 
 
* Vladimir Passos de Freitas é secretário Nacional de Justiça no Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, professor de Direito Ambiental e de Políticas Públicas e Direito Constitucional à Segurança 
Pública na PUCPR e desembargador federal aposentado do TRF-4, onde foi corregedor e 
presidente. Pós-doutor pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e 
mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi presidente da 
International Association for Courts Administration (Iaca), da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe) e do Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário (Ibraju). 
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Judiciário destina recursos financeiros ao combate da Covid-

19 
 

Decisões de todo o país têm destinado recursos 
financeiros de penas pecuniárias ao combate do 
coronavírus (Covid-19). As decisões seguem 
orientações do Conselho Nacional de Justiça, 
como o artigo 9º da Resolução CNJ 313/2020, que 
estabelece novos fluxos para o Poder Judiciário 
em tempos de pandemia, para garantir o acesso à 
justiça neste período emergencial. 
 
Penas pecuniárias são alternativas para substituir 
penas privativas de liberdade, geralmente em 
condenações inferiores a quatro anos. A 
destinação dos recursos é regulamentada pela 
Resolução CNJ 154/2012. Considerados os riscos 
do Covid-19 para o sistema prisional e 
socioeducativo, a Recomendação 62/2020 
incentiva, no artigo 13, que magistrados “priorizem 
a destinação de penas pecuniárias decretadas 
durante o período de estado de emergência de 
saúde pública para aquisição dos equipamentos 
de limpeza, proteção e saúde”, com foco nos 
sistemas prisional e socioeducativo. 
 
Prisional e socioeducativo 
 
No Espírito Santo, a 2ª Vara Criminal destinou 
verbas de penas pecuniárias para combater o 
novo coronavírus no sistema prisional. O dinheiro 
será usado para aquisição de álcool em gel, 
máscaras cirúrgicas descartáveis, luvas de 
procedimento descartáveis, termômetro clínico 
infravermelho sem contato, entre outros itens. 
Juízes das Comarcas de Aracruz e de Ibitirama 
também garantiram repasses para compras de 
equipamentos para o sistema prisional. 

 
Na comarca de Poconé (MT), foram destinados recursos de penas pecuniárias para aquisição de 
materiais para a prevenção no sistema prisional. Em Joinville (SC), o Juizado Especial Criminal, 
Delitos de Trânsito e Cartas Precatórias Criminais destinou verbas para o sistema prisional. 
Proveniente do Fundo Penitenciário de Santa Catarina, a verba é para que a Secretaria de 
Administração Prisional do Estado de Santa Catarina possa adquirir EPIs, equipamentos 
necessários para as triagens com foco em ações no sistema prisional do estado. 
 



 
 

No Rio Grande do Norte, foi aprovada resolução que oficializa doação ao Poder Executivo estadual 
exclusivamente para a aquisição ou aluguel de 350 tornozeleiras eletrônicas. Elas serão destinadas 
a presos do regime semiaberto durante a pandemia, para facilitar a adesão à prisão domiciliar no 
período, conforme recomendado pelo CNJ. 
 
Atendendo ao pedido da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato 
Grosso do Sul, a 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande liberou recursos  para a compra de 
materiais preventivos, que também serão utilizados para implementar projeto de produção de álcool 
em gel no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho. 
 
No Rio Grande do Sul, a Corregedoria-Geral da Justiça recomendou aos magistrados das Varas de 
Execuções Criminais mais agilidade na liberação dos valores das penas pecuniárias tanto à 
Superintendência de Serviços Penitenciários quanto a áreas de saúde do Poder Executivo. A verba 
das penas pode ser aplicada para compra de insumos (limpeza e higiene) e EPIs e para compra de 
matéria prima para fazer os EPIs e também para alimentação, se for necessário, tanto em hospitais 
quanto no sistema prisional. 
 
No Tribunal de Justiça do Paraná, além de decreto que permite o uso de recursos para a aquisição 
de materiais e equipamentos médicos em apoio ao Fundo Estadual de Saúde, estão sendo 
preservadas as verbas que atualmente são utilizadas para a manutenção da estrutura dos 
Conselhos da Comunidade e de projetos essenciais ao sistema carcerário não serão destinadas ao 
Fundo. 
 
Norte 
 
Em Rondônia, o Tribunal de Justiça destinou verbas para a compra de medicamentos e de 
equipamentos de proteção individual a serem utilizados na pandemia da Covid-19, incluindo para 
agentes penitenciários, policiais e bombeiros. O Poder Judiciário do Acre, por meio da Vara de 
Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco, encaminhou quantia à 
Universidade Federal do Acre para a confecção de escudos faciais e aventais descartáveis. 
 
Em Tocantins, nos próximos 60 dias, os juízes das comarcas do estado destinarão os valores 
oriundos das penas de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo 
para a adoção das medidas para enfrentamento à pandemia. Atendendo a portaria do Tribunal de 
Justiça do Amazonas, recursos das unidades judiciais das Comarcas de Rio Preto da Eva e 
Iranduba e da Vara Especializada em Crimes de Trânsito da Capital deverão ser destinados à 
Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, mais precisamente para o núcleo de 
costura da Penitenciária Feminina de Manaus, onde mulheres privadas de liberdade em regime 
fechado iniciaram a confecção de equipamentos de proteção individual. 
 
Nordeste e Centro-Oeste 
 
O Tribunal de Justiça do Piauí destinará recursos ao Executivo, começando pela Vara de Execuções 
Penais da Comarca de Teresina para a Secretaria de Saúde do estado. Na Bahia, a Comarca de 
Camacã destinou verba para a Fundação Hospitalar Mata Atlântica para a compra de respiradores 
artificiais, medida também adotada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Nos tribunais 
estaduais de Sergipe e de Alagoas, os valores serão utilizados para aquisição de materiais e 
equipamentos médicos. 
 



 
 

Em ato conjunto da Presidência e da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Goiás, serão 
destinados ao Poder Executivo Estadual verbas para o fundo Estadual da crise. Em Mato Grosso do 
Sul, foi publicada portaria para priorizar a aquisição de materiais e equipamentos médicos 
necessários ao combate da pandemia. Já foi autorizada, por exemplo, solicitação de recursos ao 
hospital São Julião em Campo Grande. 
 
Sul e Sudeste 
 
Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça garantiu a destinação de recursos para aquisição de 
materiais e equipamentos necessários ao enfrentamento da pandemia. O Poder Judiciário de São 
Paulo também está repassando verbas oriundas de prestações pecuniárias para o enfrentamento da 
Covid-19, sendo que a maior parte está concentrada na Comarca de Campinas. A Vara do Juizado 
Especial Criminal daquela cidade, por exemplo, autorizou o pedido e a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) receberá recursos para ações de combate ao coronavírus. 
 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que, durante o período de calamidade, os recursos 
provenientes das prestações pecuniárias serão creditados em conta única e aplicados 
prioritariamente no combate à pandemia causada pelo coronavírus. 
 
Justiça Federal 
 
Na Justiça Federal, há portarias sobre encaminhamento de recursos nos Tribunais Regionais 
Federais da 1ª, 3ª, 4ª, e 5ª Regiões. O TRF-3 recomendou aos magistrados de execução penal que 
priorizem destinação de recursos para aquisição de materiais e equipamentos médicos, tais como 
respiradores, máscaras, aventais descartáveis, luvas e óculos de segurança e kits para testes. 
 
A Justiça Federal da 4ª Região também vem destinando recursos para ações de combate à 
pandemia do novo coronavírus em atenção a uma orientação da Corregedoria Regional da Justiça 
Federal da 4ª Região. Os valores são destinados às instituições públicas e privadas que atendem ao 
Sistema Único de Saúde, buscando contemplar de forma equânime o maior número possível de 
instituições nos limites das verbas. 



 
 

31/03/2020 12h15 

 

 

Gilmar defende resolução do CNJ que recomenda reduzir 

fluxo de ingresso em prisões 
 

Gilmar Mendes defendeu nesta terça-feira (31/3) 
recomendação do Conselho Nacional de Justiça 
orientando os tribunais a diminuírem o fluxo de 
ingresso no sistema prisional, além de suspender 
as audiências de custódia. 
 
Segundo o ministro, 'a recomendação 62 do CNJ 
é essencial não só para a preservação sanitária 
dos presídios, mas para impedir o alastramento do 
Covid-19. Não é à toa que ela foi parabenizada 
pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e está sendo difundida pela ONU'. 
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Justiça e MP exibem números diferentes de soltura de 

presos 
 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-
RS) admite que 1.878 presos foram libertados 
como precaução para evitar que a pandemia de 
coronavírus se espalhe no sistema penitenciário. 
Isso ocorreu entre 18 e 27 de março e 
corresponde a 4,47% das 42 mil pessoas 
encarceradas antes desse período. 
 
Os números do TJ diferem bastante de outros, 
sobre o mesmo assunto, apresentados pelo 
Ministério Público Estadual (MP-RS). Conforme 
dados do Centro de Apoio Operacional Criminal 
do MP-RS, referentes ao período de 18 a 25 de 
março, foram liberados 3,4 mil presos como 
precaução em relação ao coronavírus. Isso 
corresponde a 8,2% do total de 42 mil pessoas 
enquadradas no sistema penitenciário na ocasião. 
 
O levantamento do Judiciário abrange concessões 
de liberdade provisória, revogações de prisões 
preventivas e transferências de presos para 
prisões domiciliares, e foi feito pela Corregedoria-
Geral de Justiça. 
 
“As liberações visaram à preservação da saúde de 
presos enquadrados em grupo de risco, como 
idosos e portadores de comorbidades graves, 
inclusive para evitar o contágio generalizado do 
restante da população prisional que permanece 
encarcerada por ordem judicial e dos servidores 
públicos que atuam nos estabelecimentos 
penitenciários”, enfatiza texto elaborado pela 
Corregedoria. 
 
O TJ enfatiza ainda que a maioria dos presos 

postos em prisão domiciliar cumpria pena em regimes aberto e semiaberto, com direito a trabalho 
externo e saídas temporárias, ou seja, já conviviam em sociedade. Só 100 seriam do regime 
fechado. E que as liberações passaram antes por pareceres de promotores de Justiça. Os 
magistrados asseguram que os pedidos de soltura são examinados de forma criteriosa e que não 
ocorrem libertações indiscriminadas. A Corregedoria enfatiza que as liberações acontecem num 
contexto de superlotação das cadeias, o que as torna vulneráveis à pandemia. Em Lagoa Vermelha, 
as celas estão com lotação 400% acima da capacidade. Na Cadeia Pública de Porto Alegre, 200%. 
 



 
 

Qual o motivo da discrepância entre os dados? GaúchaZH ouviu os dois lados e o que se constata é 
diferença de interpretação. O TJ diz que sua pesquisa se embasa nas decisões de magistrados que 
justificaram expressamente solturas com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Essa entidade recomenda aos tribunais e juízes “a adoção de medidas preventivas à 
propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e 
socioeducativo” e diz que foram levados em conta os despachos que mencionam explicitamente 
essa recomendação. 
 
Já o Ministério Público se embasou na liberação maciça de presos após o advento da pandemia, 
mesmo que não tenham citado expressamente a recomendação do CNJ. E, também, na recusa 
crescente de juízes em decretarem prisões em flagrante e preventivas. Em nota, o MP diz que foi 
contrário a muitas liberações e reitera que o número de solturas está muito além do habitual: 
 
“O MP reitera que, ao observar o número elevado de solturas, neste período específico desde a 
Recomendação nº 62 do CNJ, não encontra outra motivação para tal elevação atípica, além do 
temor coletivo gerado pelo coronavírus. Nada de anormal aconteceu no país que pudesse explicar o 
elevado número de presos liberados no RS, em  curto espaço de tempo, além da pandemia”. 
 
O MP tem recorrido contra as liberações e, em alguns casos, sido bem sucedido. Na sexta-feira (27), 
o desembargador Newton Brasil de Leão, da Terceira Câmara Criminal do TJ, suspendeu decisão 
de uma juíza de Palmeira das Missões (norte do RS) que “concedeu prisões domiciliares de forma 
indiscriminada, e sem obrigatoriedade de monitoramento eletrônico, a condenados dos regimes 
aberto, semiaberto e fechados”. O desembargador determinou suspensão da decisão e justificou: 
 
“É forçoso concluir que a decisão recorrida vai de encontro a todas as medidas de segurança 
adotadas no âmbito estadual e nacional, além de gerar à sociedade, em meio ao pânico causado 
pela pandemia, um sentimento de insegurança do sistema jurídico brasileiro que, genericamente, 
põe às ruas apenados já condenados sem analisar a situação específica de cada um deles”. 
 
GaúchaZH durante três dias tentou obter um número mais preciso por parte da Secretaria de 
Administração Penitenciária, mas o levantamento não foi concluído. 
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Defensoria consegue liminar em habeas corpus coletivo para 

condenados em grupo de risco 
 

Em resposta ao Habeas Corpus coletivo impetrado 
pela Defensoria Pública na semana passada, 
solicitando a prisão domiciliar humanitária para os 
presos que se enquadram no grupo de risco do 
Coronavírus (Covid-19), o Tribunal de Justiça 
determinou ao juízo da Vara de Execuções Penais, 
no último dia 28que analise os casos de presos 
condenados que poderão ter direito à prisão 
domiciliar, conforme Recomendação 62/2020 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
 
De acordo com a recomendação, fazem parte do 
grupo de risco os presos idosos, gestantes e 
pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras 
comorbidades preexistentes que possam conduzir 
a um agravamento do estado geral de saúde a 
partir do contágio, com especial atenção para 
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e 
coinfecções. 
 
Quanto aos presos provisórios, a Defensoria 
Pública requisitará a prisão humanitária 
individualmente, em cada processo. 
 
O Habeas Corpus coletivo foi impetrado no último 
dia 20 de março. Conforme os defensores públicos 
que assinaram o pedido, a realidade de 
superlotação carcerária alagoana favorecerá a 
propagação descontrolada do COVID-19. 
Ademais, as principais formas de prevenção do 
contágio, como lavar as mãos com frequência ou 
fazer uso do álcool em gel 70%, estão longe de ser 
uma realidade das prisões do Estado. 
 

“Não há disponibilidade no Brasil de kits para diagnóstico de COVID-19 em quantidade suficiente, de 
forma que não haverá tempo para a confirmação do contágio nas unidades prisionais, o que, por 
consequência, agravará as infecções do vírus nestas pessoas, que não encontrarão vagas na rede 
pública de saúde para tratamento da doença e estarão fadados a uma morte lenta e sofrida, sem 
direito a qualquer tratamento”, argumentou a Defensoria Pública na ação. 
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O número de mortes por causa da Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou, nesta terça-feira (31) o 
da China, segundo a universidade americana Johns Hopkins.  O principal problema é o impacto sobre 
as unidades de saúde. Governo decidiu instalar hospitais provisórios em Nova Iorque- no Central 
Parque, e também em outras cidades. A situação atual de óbitos é a seguinte: Estados Unidos: 3.416; 
China: 3.309 
 

Mortes por Covid-19 nos EUA e na França ultrapassam as da 

China 
 

Na França e nos Estados Unidos a quantidade de 
mortos por causa da Covid-19 ultrapassou, nesta 
terça-feira (31) o número da China, segundo a 
universidade americana Johns Hopkins. 
 
A situação atual de óbitos é a seguinte: 
 
França: 3.523 
Estados Unidos: 3.440 
China: 3.309 
 
Também houve mortes em dois territórios 
chineses, Hong Kong e Taiwan, onde 4 e 5 
pessoas faleceram, respectivamente, desde o 
início do surto segundo a Johns Hopkins. 
 
Os países onde houve mais mortes foram a Itália 
(12.428) e a Espanha (8.269). 
 
A Covid-19, a doença causada pelo novo 
coronavírus, foi iniciada na cidade de Wuhan, que 
fica na província de Hubei, na China. O país foi o 
primeiro foco da epidemia, que depois se 
espalhou pelo mundo e se tornou uma pandemia. 
 
A população de Wuhan, o primeiro epicentro da 
doença, ficou mais de dois meses em 
confinamento severo e, recentemente, recebeu 
autorização para começar a sair. 
 
Com a reabertura gradual de Wuhan, seus 
habitantes tiveram a primeira oportunidade de 
enterrar seus mortos e de respirar, após a 
experiência que a cidade está vivendo. 
 

  



 
 

Nova York 
 
A região dos EUA onde há mais mortes é a cidade de Nova York, a maior do país. Lá, 932 pessoas 
morreram por causa da Covid-19. 
 
O número de casos nos EUA aumentou em mais de 20.000 confirmados na segunda-feira, 
sobrecarregando hospitais que estão ficando sem médicos, enfermeiros, equipamentos médicos e 
utensílios de proteção. 
 
O país pretende construir centenas de hospitais temporários para aliviar a pressão sobre os centros 
médicos que lidam com o aumento de pacientes com coronavírus. 
 
O Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, que transformou um centro de convenções de Nova 
York em um hospital de mil leitos no espaço de uma semana, está procurando hotéis, dormitórios, 
centros de convenções e amplo espaço aberto para construir até 341 hospitais temporários, disse o 
chefe da corporação nesta terça-feira. 
 
Número de casos nos dois países 
 
Os EUA também têm um número mais elevado que o da China. Veja quais são os dados da Johns 
Hopkins: 
 
Estados Unidos: 175 mil 
China: 82 mil 
 
  



 
 

31/03/2020 13h52 

 

 
O número de pessoas hospitalizadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), uma 
complicação causada tanto por vírus gripais já conhecidos no Brasil como pelo novo coronavírus, 
dobrou neste ano. A quantidade de internações chega a 16.879 no país, quando no mesmo período 
do ano anterior eram 7.761. Mas apenas 4% destes casos (ou 757 pacientes) tiveram o diagnóstico 
confirmado para a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. 
 

Internações por síndrome respiratória aguda grave dobram 

no Brasil e já pressionam sistema de saúde 
 

O número de pessoas hospitalizadas por 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), uma 
complicação causada tanto por vírus gripais já 
conhecidos no Brasil como pelo novo coronavírus, 
dobrou neste ano. A quantidade de internações já 
chega a 16.879 no país, quando no mesmo 
período do ano anterior eram 7.761. Mas apenas 
4% destes casos (ou 757 pacientes) tiveram o 
diagnóstico confirmado para a Covid-19, segundo 
o Ministério da Saúde, que não informa quantos 
outros deram positivo para outros tipos de gripe, 
nem quantos foram testados ao todo. Diante do 
gargalo de testagem no país, mesmo dentre os 
casos graves —únicos testados atualmente pela 
necessidade de se racionar os materiais—, os 
dados são um indício de que o número de 
contaminados por coronavírus pode ser ainda 
maior que os 4.579 casos e 159 mortes 
confirmados até a última segunda-feira. E apontam 
para a “tempestade perfeita” que está se formando 
na rede de saúde do país, segundo alertas feitos 
pelo próprio ministério: a já atual sobrecarga do 
sistema não apenas pela agressiva Covid-19, mas 
também por outros vírus, como o próprio H1N1, 
que aterrorizou o mundo por sua alta taxa de 
mortalidade em 2009. Como há imunização para 
as demais doenças, a pasta adiantou a campanha 
de vacinação, que começou para os idosos na 
semana passada e segue até maio para os grupos 
de risco. 
 
As hospitalizações por Síndrome Aguda 
Respiratória Grave ganharam uma velocidade 
exponencial neste mês de março, mais 
concretamente cerca de duas semanas depois da 

confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, no dia 25 daquele mês (14 dias é o limite do 
tempo de incubação do vírus). Esse aumento da demanda nas unidades de saúde ―um fator 



 
 

importante na equação sobre a sobrecarga na rede hospitalar e o risco de um colapso do sistema de 
saúde― levanta duas hipóteses: ou há um aumento desenfreado de Influenza e outros vírus gripais 
no país ou uma massiva parte dessa demanda vem mesmo do coronavírus (e neste caso, o gargalo 
da testagem esconde os impactos reais da Covid-19 no sistema de saúde). 
 
“A hipótese mais forte é de que o aumento é pelo coronavírus”, diz o pesquisador Daniel Vilella, que 
faz um monitoramento regular da gripe no Brasil pela Fiocruz, usando como base de informação o 
mesmo sistema dos dados apresentados pelo Ministério da Saúde. Ele explica que a curva de 
Influenza, por exemplo, tem um padrão sazonal e costuma se agravar no inverno. Em alguns anos, 
essa curva começa a crescer um pouco mais cedo. “Este ano, a curva estava acima desde o início 
do ano. Mas nas últimas três semanas, esse aumento foi bem maior e coincide com a transmissão 
sustentada de coronavírus no Brasil”, acrescenta Vilella. 
 
Outra pista sobre o impacto do coronavírus nessa conta de internações apontada pelo pesquisador 
diz respeito à faixa etária dos pacientes com síndrome aguda respiratória grave. “Habitualmente, a 
SRAG tem sido mais frequente na faixa de 0 a 4 anos. Mas nas últimas semanas, foi mais frequente 
para indivíduos na faixa acima de 60 anos”, explica. Pessoas com mais de 60 anos são 
estatisticamente mais propensas a evoluir para um caso mais grave de Covid-19, segundo 
especialistas. 
 
Os casos de síndrome aguda respiratória grave são contabilizados e o material dos pacientes é 
colhido e enviado aos laboratórios sentinela para identificar a causa. Inicialmente são feitos testes 
para influenza A, B e outros vírus. Caso negative esses, o protocolo é fazer o teste específico para o 
coronavírus. Até a conclusão desta reportagem, o Ministério da Saúde não respondeu ao EL PAÍS 
qual o percentual de pacientes hospitalizados por síndrome aguda respiratória grave foi realmente 
testada para diagnosticar a Covid-19. O país enfrenta problemas tanto com a escassez global de 
testes quanto na demora para o seu processamento. Há relato de atraso de até dez dias para o 
resultado, o que também influencia os dados finais. 
 
“O protocolo é testar, mas isso não é exaustivo. Pode terminar sem conclusão”, afirma Daniel Vilella, 
em referência à citação feita no sistema sobre os casos cuja causa acaba sem identificação. “[O 
aumento] é um alerta para a gente ampliar a nossa capacidade de testagem”, afirma. O Ministério da 
Saúde tenta trabalhar nisso, em meio a uma limitação mundial de testes. Tem dito em entrevistas 
coletivas que o país consegue processar atualmente 6.700 testes diários de coronavírus, mas que 
precisaria chegar de 30.000 a 50.000 testes por dia. As próprias autoridades de saúde afirmam que 
dificilmente atingirão essa meta, uma vez que há recurso, mas não há fornecedores suficientes de 
teste. No entanto, o Governo diz que ampliará a capacidade com mais testes de laboratórios e um 
suporte de testes rápidos (menos conclusivos), mas que podem ser usados em triagem. 
 
A infectologista Rosana Paiva acredita que o aumento exponencial de internações por síndrome 
aguda respiratória grave é um reflexo importante da presença do coronavírus no Brasil, mas pondera 
que outros fatores podem influenciar nesta conta, relacionados aos protocolos na ponta das 
unidades de saúde. Como a Covid-19 é uma doença nova e tem uma rápida evolução para casos 
graves, tanto a população quanto os profissionais de saúde estariam redobrando os cuidados sobre 
casos suspeitos ―que incluem também os casos de gripe, já que os sintomas iniciais são 
semelhantes. 
 
Paiva diz que tanto há uma busca maior das unidades por pacientes com alguma dificuldade 
respiratórias quanto os médicos têm sido mais criteriosos para interná-los. “A maior parte dos casos 
suspeitos não tem teste. Mesmo se for uma infecção pulmonar causada por outros agentes, os 



 
 

médicos não conseguem afastar o diagnóstico (do coronavírus). Tem muita gente internada e não 
temos testes. Então os médicos não têm segurança e acabam internando mais, porque a Covid-19 
evolui muito rápido”, explica. 
 
A testagem não influencia no tratamento de pessoas com a Covid-19. Sem medicamentos 
comprovados para o tratamento da doença, o trabalho dos médicos é basicamente o de dar suporte 
para que a pessoa enfrente as dificuldades em casos mais graves (com respiradores e entubação) 
até recuperar a capacidade respiratória. As internações especificamente nas UTIs por coronavírus 
podem durar três vezes mais que as internações por outras gripes. O receio é de que o sistema de 
saúde, que já sente a demanda elevada, entre em colapso. Ou seja, que mesmo com recursos, não 
consiga atender a uma grande demanda de pacientes. Por isso a importância do isolamento social, 
já que ele pode ajudar a espalhar o número de infectados ao longo de um período maior de tempo, 
como frisou o ministro Luiz Henrique Mandetta nesta segunda-feira (30). Ele diz que o Ministério da 
Saúde trabalha para expandir o SUS e ampliar a capacidade de uma nova demanda. “O vírus ataca 
o sistema de saúde mundial. É mais dramático do que as grandes guerras”, afirmou. 



 
 

Mais notícias importantes 
 
 
ONU – 31 de março 
Funding the fight against COVID-19 in the world’s poorest countries 
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antônio Guterres, fez um apelo para 
que os países ricos ajudem os mais pobre, em situação de calamidade, alteração climática e guerra 
para que possam enfrentar a pandemia do novo coronavírus. 
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/funding-fight-against-covid-19-
world%E2%80%99s-poorest-countries 
 
LA NACIÓN (ARGENTINA) – 31 de março – 11h54 
Coronavirus: Larreta le presentó al Presidente su plan de "protección" de adultos mayores 
Governo argentino organiza suporte para idosos a partir dos 70 anos. População será dividida em 
três grupos. Mas necessitados terão apoio de cuidadores do governo. 
https://www.lanacion.com.ar/politica/larreta-le-presento-al-presidente-su-plan-nid2349186 
 
LE MONDE (FRANÇA) – 30 de março – 21h53 
Coronavirus : nouvelle hausse du nombre de morts quotidien en France, Macron promet 
davantage de masques 
Mesmo adotando a quarentena, a França registra mais de 3 mil óbitos por coronavírus e o país 
enfrenta falta de insumos para combater a pandemia do novo coronavírus, como máscaras. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/coronavirus-la-france-passe-la-barre-des-3-000-
morts-en-hopitaux_6034975_3244.html 
 
EURONEWS – 31 de março – 14h24 
África tem mais de 4800 casos ativos da COVID-19 
África do Sul, com cerca de 1.300 casos do novo coronavírus, é o centro da epidemia no continente. 
Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe também registram casos. 
https://pt.euronews.com/2020/03/31/africa-tem-mais-de-4800-casos-ativos-da-covid-19 
 
MIGALHAS – 31 de março 
Entidades não conseguem suspender MP 927 
O ministro Marco Aurélio, do STF, indeferiu pedidos liminares ajuizados por entidades - como 
partidos políticos e confederações de trabalhadores - que pretendiam suspender a MP 927/20, que 
entre outros temas, permite a redução do salário em até 25% por conta da crise econômica 
provocada pela pandemia do novo coronavírus. Para o ministro, a MP buscou preservar empregos e 
é necessário esperar que o Congresso Nacional analise a norma, para não aprofundar “a crise 
aguda que maltrata o país e afeta a produção, o abastecimento e os empregos. 
https://www.migalhas.com.br/quentes/323147/entidades-nao-conseguem-suspender-mp-927 
 
UOL – 31 de março – 14h03 
Análise: Pandemia consolida status de Bolsonaro como pária internacional 
Jornalista Jamil Chade, setorista da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Genebra, Suíça, e 
colunista do portal UOL, publica artigo onde afirma que o presidente Jair Bolsonaro se transformou 
em um pária internacional. O jornalista enumera uma série de manifestações antidemocráticas que 
teriam sido praticadas por Bolsonaro e suas recentes atitudes no cenário da pandemia do novo 
coronavírus. 
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/03/31/pandemia-consolida-status-de-bolsonaro-
como-paria-internacional.htm 
 



 
 

UOL – 31 de março – 09h27 
Bolsonaro distorce fala da OMS para validar discurso contra isolamento 
Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro distorceu discurso feito pelo presidente da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, afirmando que ele queria fim da 
quarentena. O presidente da OMS defendeu o isolamento social e chamou atenção para crise 
econômica internacional em pronunciamento feito em Genebra. 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/31/bolsonaro-elogia-oms-sobre-
luta-contra-fome-mas-nao-fala-sobre-isolamento.htm 
 
SUS CONECTA – 30 de março 
CNS publica recomendação com orientações para MS e MEC sobre residências em Saúde 
frente à crise do Coronavírus 
Para proteger a saúde dos médicos em formação, o CNS publicou recomendação enviada aos 
ministérios da Saúde e da Educação com 31 itens para diminuir o risco à saúde dos estudantes 
frente a pandemia do novo coronavírus. 
http://www.susconecta.org.br/cns-publica-recomendacao-com-orientacoes-para-ms-e-mec-sobre-
residencias-em-saude-frente-a-crise-do-coronavirus/ 
 


