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Jornal Nacional - Toffoli reforça discurso das autoridades de 

saúde e afirma que isolamento é essencial 
 

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias 
Toffoli, ressaltou, nesta segunda (30), a 
importância do isolamento social. Ele participou de 
uma transmissão ao vivo, feita pelo presidente da 
OAB, Felipe Santa Cruz, e reforçou o que as 
autoridades de saúde têm falado: que as medidas 
restritivas são fundamentais para reduzir a 
velocidade do contágio. 
 
“Tudo o que tem ocorrido no mundo leva a crer 
dessa necessidade do isolamento realmente, que 
é para puxar a diminuição de uma curva e poder 
ter um atendimento de saúde para população em 
geral. Ou seja, é um momento de solidariedade 
entre todos os cidadãos do nosso país e no 
mundo todo se passa por esse drama”, avaliou. 
 
Dias Toffoli também comentou a decisão do 
Supremo de suspender uma medida provisória do 
presidente Bolsonaro com restrições à Lei de 
Acesso à Informação durante a pandemia. Toffoli 
defendeu a liberdade de imprensa e disse que 
uma democracia não pode ignorar ou deturpar 
fatos. 
 
“Sem ter uma imprensa livre, uma imprensa que 
também possa dizer e trazer luz aos fatos e 
mostrar os fatos. Em relação aos fatos, não há 
como querer esconder fatos. Não pode. Num 
estado democrático de direito, isso não existe, não 
há como deturpar os fatos. A partir de dados 
verdadeiros ou de fatos verdadeiros é que a gente 
vai tomar as melhores decisões. Não dá para 
tomar decisões em cima do que eu acho, do que 
eu penso, do que eu gostaria que fosse”, afirmou. 
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Toffoli critica 'achismo contra o vírus 
 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, disse ontem que não dá para combater 
a crise do coronavírus no Brasil com "achismos" e 
defendeu as recomendações do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, para isolamento social. 
"Não dá para ser contra os fatos. Não são 
achismos que vão resolver o problema", afirmou 
Toffoli ao Estado. 
 
Mesmo sem querer comentar o passeio do 
presidente Jair Bolsonaro por ruas de Brasília, no 
domingo, quando ele pregou a volta das pessoas 
ao trabalho e até posou para selfies, o magistrado 
deixou implícita sua opinião ao destacar que 
governantes precisam decidir "racionalmente". 
 
Toffoli está trabalhando em casae disse que a 
quarentena da população é fundamental para 
impedir o avanço do coronavírus. "As autoridades 
médicas do mundo inteiro mostram que a pandemia 
ainda está na elite e não chegou à classe média. O 
vírus, felizmente, ainda não se popularizou", 
afirmou o presidente do STF. "Agora, o Estado 
precisa estar preparado para criar condições de 
atendimento e impedir que a doença chegue à 
população mais vulnerável. Os fatos estão aí e é 
necessário respeitá-los." 
 
Ao participar ontem de uma transmissão ao vivo 
pela internet com o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, 
Toffoli foi na mesma linha. "Não dá para tomar 

decisões em cima do que eu acho, do que eu penso, do que eu gostaria que fosse. Nós temos que 
analisar e tomar decisões diante daquilo que é a realidade se não ela se volta contra nós", afirmou o 
ministro. No Supremo e em outros tribunais os julgamentos de processos foram substituídos por 
sessões virtuais. 
 
Os governadores estão confiantes de que o STF deve frear qualquer iniciativa de Bolsonaro nesse 
sentido, como forma de respeitar o princípio federativo. No entorno do presidente, auxiliares alertam 
que uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello garantiu que governos estaduais e municipais 
adotem medidas de isolamento e restrição de circulação. Ou seja, uma ofensiva de Bolsonaro 
poderia levar ao descumprimento de uma decisão judicial. 
 



 
 

"Eu espero a evolução, por parte do presidente, quanto a encarar a crise como muito grave. Eu 
fiquei pasmo quando vi que ele visitou cidades-satélites (de Brasília), confraternizou com o povo. É 
algo que nos deixa muito tristes", disse Marco Aurélio ao Estado. "Não é possível que todos estejam 
errados e só o presidente da República esteja certo." 
 
Em conversas reservadas, outros ministros da Corte observaram que, se Bolsonaro levar adiante a 
ideia de reabrir o comércio, a medida será barrada. O Estado apurou que o STF não vai autorizar 
nenhuma ação que contrarie a quarentena nacional para evitar o contágio. 
 
"Me parece que a orientação do Ministério da Saúde é inconfundível com as posições que também 
Estados e municípios, em princípio, vêm defendendo. Surgiu aí esse problema político a partir de um 
certo posicionamento do presidente da República, mas são questões que depois podemos debater", 
argumentou o ministro do STF Gilmar Mendes, ao mediar ontem uma teleconferência sobre a 
pandemia com o constitucionalista espanhol Francisco Callejón. 
 
Cenário 
 
"Não dá para ser contra os fatos. Não são achismos que vão resolver o problema. O Estado precisa 
estar preparado para criar condições de atendimento e impedir que a doença chegue à população 
mais vulnerável." 
 
Dias Toffoli 
PRESIDENTE DO STF 
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Toffoli critica "achismo" e defende isolamento 
 

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro e o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, divergem 
sobre a importância do isolamento social como 
ferramenta de combate ao novo coronavírus, os 
presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, e da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz, se posicionaram a favor 
das medidas de confinamento como estratégia de 
prevenção. 
 
Toffoli e Santa Cruz conversaram por meio de uma 
live em uma rede social. O presidente do STF foi 
enfático ao defender o seu argumento, pedindo 
que a população dê atenção às recomendações de 
autoridades sanitárias, especialmente da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Para 
Toffoli, o momento é de solidariedade. "Não dá 
para tomar decisões em cima do 'eu acho', do que 
'eu penso', do que 'eu queira que fosse', senão, a 
realidade se volta contra nós", alertou. 
 
"Tudo o que tem ocorrido no mundo leva a crer 
dessa necessidade do isolamento, realmente, que 
é para puxar a diminuição de uma curva (de 
infecções) e poder ter um atendimento de saúde 
para a população em geral", frisou o presidente do 
STF. 
 
Felipe Santa Cruz compartilhou da opinião de 
Toffoli. "Vamos ficar em casa, com serenidade, e 
tudo isso vai passar", afirmou o presidente 
nacional da OAB. 
 

Dentre outros assuntos abordados na live, Toffoli e Santa Cruz conversaram sobre a atuação da 
imprensa neste momento de pandemia. Desde a aparição dos primeiros casos no país, os veículos 
de comunicação têm sido duramente criticados por Bolsonaro. No último fim de semana, Mandetta 
também reclamou dos jornais, ao dizer que a imprensa é "tóxica". Ontem, o ministro se desculpou. 
 
Segundo Toffoli, "não existe um estado democrático de direito sem um Judiciário independente, sem 
uma advocacia que possa ter a liberdade de ter a coragem de dizer o que precisa ser dito, sem ter 
uma imprensa livre, uma imprensa que também possa dizer e trazer luz aos fatos, e mostrar os 
fatos". O presidente do STF insistiu sobre a importância da informação transparente e confiável. "Os 
fatos, eles estão aí, não podemos desrespeitar. Não há como querer esconder fatos, num estado 
democrático de direito, isso não existe, não há como deturpar os fatos", alertou Toffoli. 
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Populismo atrapalha ações, alerta ministro 
 

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), revelou ao Correio, ontem, 
que temia a possível eleição de Jair Bolsonaro 
como presidente do Brasil. Ele falou sobre o 
assunto depois de perguntado sobre o crescente 
volume de ações judiciais apresentadas contra o 
chefe do governo, que tem estimulado o 
descumprimento das recomendações das 
autoridades de saúde em meio à pandemia do 
novo coronavírus. 
 
O magistrado lembrou que, em 2017, durante 
palestra na Universidade de Coimbra, em Portugal, 
manifestou preocupação e temor com a ascensão 
política, em diferentes países, de populistas de 
extrema-direita, como Bolsonaro. "Falei sobre a 
Hungria, os Estados Unidos com Donald Trump, e 
disse que temia pelo Brasil, com a possível eleição 
de Jair Bolsonaro, um político que passou a vida 
inteira atacando as minorias e pregando um 
combate intenso contra a corrupção. Premonição? 
Não, só experiência de vida", afirmou Marco 
Aurélio. 
 
Perguntado, ele não quis falar sobre as possíveis 
consequências jurídicas do posicionamento do 
capitão reformado na atual crise de saúde. "Eu fico 
triste ao ver o que o presidente da República está 
fazendo", limitou-se a dizer o ministro. 
 
Desde o início da pandemia, decisões de 
Bolsonaro têm sido alvo de críticas e de 
questionamentos na Justiça. No último dia 23, 

após ampla repercussão negativa, ele anunciou a revogação do artigo 18 da MP 927/20, que 
permitia a suspensão do contrato e do salário do trabalhador por quatro meses, durante a crise de 
saúde. No dia 26, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, derrubou, por liminar, o trecho da MP 
928/20, que suspendia prazos para atendimento a pedidos feitos com base na Lei de Acesso à 
Informação. Na última sexta-feira, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos do 
decreto presidencial que definia como serviços públicos essenciais as atividades religiosas e as 
casas lotéricas. 
 
Além das várias ações judiciais em curso, nove partidos políticos anunciaram, ontem, que vão aos 
tribunais para pedir providências em relação ao passeio de Bolsonaro por estabelecimentos 
comerciais do Distrito Federal, no domingo. Na ocasião, houve aglomerações de pessoas que 



 
 

queriam ver o presidente e tirar selfie com ele. Bolsonaro foi às ruas do DF um dia após o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, refoçar o isolamento social como medida essencial para evitar o 
avanço da pandemia no Brasil. 
 
Após o passeio, o presidente revelou aos jornalistas uma vontade de baixar um decreto para permitir 
o trabalho de "toda profissão legalmente existente ou aquela que é voltada à informalidade, se for 
necessária para levar o sustento aos seus filhos". "Estamos estudando medidas judiciais cabíveis 
contra a atitude do Presidente da República, no intuito de salvaguardar vidas em nossa cidade, bem 
como nos mobilizando em diversas ações de natureza política", diz nota assinada por nove partidos -
- PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, PCB, PV, Rede e Unidade Popular. Também assinam os grupos 
Consulta Popular e PRC. 
 
"O DF é, hoje, a terceira unidade da Federação com o maior registro de casos. Assim, essa apologia 
ao descumprimento de orientações sanitárias pode fazer com que os números cresçam em nossa 
cidade e que cheguemos ao completo colapso do sistema de saúde", dizem os partidos. "O discurso 
criminoso e irresponsável do presidente custará vidas, principalmente dos mais pobres, vulneráveis 
e moradores das periferias", ressaltou a declaração conjunta. 
 
Segundo o ministro Marco Aurélio, o Judiciário deve responder às demandas da sociedade em 
sintonia com as leis e a Constituição. Ao mesmo tempo, alertou que a questão da pandemia no país 
está altamente judicializada, sobrecarregando o STF. "O momento atual é de temperança. Apelo aos 
partidos políticos e às entidades de trabalhadores que tenham mais cautela, que aguardem primeiro 
as manifestações dos outros Poderes envolvidos, porque isso gera um ambiente de insegurança 
jurídica. São tantas ações que tive que passar o fim de semana trabalhando", disse o ministro. 
 
Ontem, Marco Aurélio negou o seguimento de uma ação em que o partido Rede Sustentabilidade 
pedia para que fosse estabelecida uma renda mínima emergencial para todos os trabalhadores 
durante a pandemia do novo coronavírus. Para a legenda, há omissão do Executivo e do Legislativo 
em relação às medidas. 
 
Na entrevista ao Correio, o ministro defendeu o isolamento social, recomendado pelo Ministério da 
Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para barrar o avanço do novo coronavírus. "O 
isolamento social é a única maneira de nos preservarmos e evitarmos uma sobrecarga do sistema 
de saúde. Eu estou trabalhando em casa; afinal, tenho 73 anos e faço parte do grupo mais 
vulnerável. Se houver um contágio desmedido pelo vírus, certamente não haverá atendimento para 
todos que dele necessitarem", disse o ministro. Post apagado do FacebookDepois do Twitter, o 
Facebook apagou de suas plataformas uma publicação do presidente Jair Bolsonaro, que traz um 
vídeo do passeio que ele fez no domingo pelo Distrito Federal, contrariando as recomendações de 
isolamento social feitas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para conter o avanço do novo 
coronavírus. O Facebook tomou a decisão por entender que a postagem cria "desinformação" que 
pode "causar danos reais às pessoas". Durante o passeio, Bolsonaro provocou aglomerações de 
pessoas que queriam vê-lo e tirar selfies com ele, em oposição à orientação do seu próprio ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para as pessoas ficarem em casa. O vídeo também foi apagado 
no Instagram, rede social pertencente ao Facebook. "Removemos conteúdo no Facebook e 
Instagram que viole nossos Padrões de Comunidade, que permitem desinformação que possa 
causar danos reais às pessoas", diz a empresa, por meio de nota. Foi a primeira vez que a rede 
social deletou postagens de um presidente brasileiro. A empresa também apagou uma publicação 
do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na qual ele indicava uma bebida que poderia ser útil 
para curar a Covid-19. 
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Bolsonaro critica soltura de presos por coronavírus: 'estão 

muito mais protegidos dentro' 
 

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta 
segunda-feira a recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) de soltar presos que 
façam parte de grupos de risco do coronavírus. 
Bolsonaro disse que, se dependesse dele, 
ninguém seria solto, porque os presidiários "estão 
muito mais protegidos dentro da cadeia". 
 
— A decisão não foi do governo federal, não foi do 
Ministério da Justiça. Veio do Conselho Nacional 
de Justiça. Eu, se depender de mim, não soltaria 
ninguém. Afinal de conta, estão muito mais 
protegidos dentro da cadeia, porque nós proibimos 
as visitas íntimas, proibimos as visitas também nos 
presídios, de modo que estão bem protegidos lá 
dentro — disse Bolsonaro, durante entrevista à 
RedeTV. 
 
Apesar do presidente dizer que a proteção é maior 
dentro dos presídios, as mortes por doença 
representaram 61% das 1.119 registradas nas 
prisões do país no primeiro semestre de 2017. 
Entre as causas, estão a superlotação, as 
péssimas condições de higiene, oo excesso de 
umidade e a falta de ventilação. 
 
O presidente do CNJ, Dias Toffoli, que também 
comanda o Supremo Tribunal Federal (STF), 
baixou uma recomendação que pede que os juízes 
avaliem, caso a caso, a possibilidade de 
revogação de prisões provisórias de mulheres 
gestante, lactantes, mães ou pessoas 
responsáveis por criança de até doze anos ou por 
pessoa com deficiência, assim como idosos, 
indígenas, pessoas com deficiência ou que se 

enquadrem no grupo de risco. A recomendação já foi seguida por diversos juízes de todo o país. 
 
Bolsonaro afirmou que a recomendação do CNJ foi "equivocada" porque muitos dos ex-presidiários 
podem voltar a cometer crimes: 
 
— Quando sai, a grande maioria não tem emprego, não tem como entrar na informalidade, porque 
não tem o que fazer, eles vão se lançar, no meu entender, aqueles que vão cometer delitos. Então, 
no meu entender, é uma decisão errada, equivocada por parte do CNJ. 



 
 

 
Na mesma entrevista, o presidente também disse que 60% da população brasileira deve ser 
contagiada pelo novo coronavírus, mas afirmou que isso não é motivo de "pânico" ou "terror": 
 
— Esse vírus, pelo menos 60% da população vai contraí-lo. Logicamente, você tem que evitar que 
ele se instale em você, mas você não tem que viver em um clima de pânico, um clima de terror. Não 
sai de casa, álcool gel até para dar um beijinho na esposa, no marido. Tem que tirar esse clima. 
 
Bolsonaro afirmou que o isolamento para conter o coronavírus não pode ser feito "de forma quase 
eterna": 
 
— Você não pode impor esse isolamento, como alguns estados impuseram, de forma quase que 
eterna. As primeiras vítimas dessa forma de isolamento foram exatamente os informais. 
 
De acordo com ele, "a vida é mais importante que a economia", mas o desemprego pode causar 
"fome, miséria, irritação, depressão". 
 
— Logicamente, a vida é mais importante do que a economia, mas se o desemprego vier como está 
vindo de forma violenta, dado ao não afrouxamento de algumas regras agora, vamos ter um 
problema seríssimo amanhã ou depois que serão a fome, miséria, irritação, depressão. Não 
sabemos aonde isso pode levar. 
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Moro se opõe a Bolsonaro e forma bloco de apoio a Mandetta 

com Guedes 
 

Os ministros Sérgio Moro (Justiça) e Paulo Guedes 
(Economia) uniram-se nos bastidores no apoio ao 
colega Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e na 
defesa da manutenção das medidas de 
distanciamento social e isolamento da população 
no combate à pandemia do coronavírus. 
 
O trio formou uma espécie de bloco antagônico, 
com o apoio de setores militares, criando um 
movimento oposto ao comportamento do 
presidente Jair Bolsonaro, contrário ao 
confinamento das pessoas, incluindo o fechamento 
do comércio. 
 
Comisso, o isolamento político do chefe da 
República aumenta diante do apoio que Mandetta 
já tem da cúpula do Legislativo e do Judiciário - 
nesta segunda-feira (30), o presidente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, destacou 
a necessidade do isolamento social. 
 
Nos últimos dias, Moro deixou claro apessoas 
próximas e a colegas de Esplanada a sua 
insatisfação com as recentes atitudes do 
presidente, como um passeio a pontos de 
comércio de Brasília no domingo (29). 
 
Segundo aliados, Moro se disse "indignado" com a 
decisão de Bolsonaro de romper o acordo feito 
com ele e com outros membros do primeiro 
escalão do governo no sábado (28) de buscar um 
discurso afinado sobre a pandemia. 
 

O ministro ficou incomodado, por exemplo, por não ter sido chamado para participar de um encontro, 
também no sábado, com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e outros 
ministros do governo para discutir a judicialização das ações federais. 
 
A posição do ex-juiz da Lava jato sobre a pandemia tornou-se pública por meio de suas redes 
sociais. Ele disse estar em "auto isolamento" no último fim de semana. 
 
A avaliação feita por Moro a aliados é de que o presidente está descontrolado, deixando aflorar 
sentimentos de raiva de supostos inimigos. 
 



 
 

Moro não reza a cartilha do presidente sobre a pandemia. Ele tem defendido, além do isolamento, 
saídas técnicas para enfrentá-la. Exatamente o contrário das falas de seu chefe. Em uma reunião, 
por exemplo, o ministro disse que a Presidência não poder ser tratada como um "patrimônio 
pessoal". 
 
Em entrevista recente à Folha, Moro se irritou ao ser questionado sobre o comportamento de 
Bolsonaro. 
 
A aliados o ministro disse que não colocaria o cargo à disposição do presidente e que não era o 
momento de abandonar o barco, apesar da pressão que tem sofrido de pessoas próximas para sair. 
 
Além de Moro, Guedes, considerado fiador econômico do governo, manifestou seu apoio às ações 
de Mandetta em conversas reservadas com políticos no fim de semana. 
 
Publicamente, disse em duas ocasiões que não vê motivos para que o país coloque fim ao 
isolamento, sempre sinalizando em aceno ao titular da Saúde. 
 
Em conversas com prefeitos e investidores, o chefe da economia disse que como pessoa preferiria 
ficar em casa. 
 
A declaração dele enfraquece a tese defendida por Bolsonaro de que é necessário retomar o 
funcionamento do país para que a crise econômica não se torne mais aguda. 
 
Em outra ponta, militares - parte importante de sustentação do governo - afirmaram que estão de 
acordo com as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde e que estão à disposição para colocar 
em prática qualquer orientação de nível nacional. 
 
A cúpula das Forças Armadas também concorda com a preocupação de Moro de que, num segundo 
momento, as questões de segurança poderão ser agravar. 
 
Em entrevista à Folha no domingo (29), o vice-presidente, general Hamilton Mourão, um dos 
interlocutores da ala militar, declarou que o coronavírus é sério e apontou falhas na coordenação de 
combate à doença. 
 
O apoio desses personagens a Mandetta deixou o Palácio do Planalto em alerta. 
 
Bolsonaro reagiu indo visitar o general Eduardo Villas Boas, ex-comandante do Exército e ex-
assessor do seu governo. O presidente esteve na residência do militar pela manhã. No encontro, 
pediu o apoio dele ao discurso contra a quarentena total. 
 
Logo depois, o ex-comandante, ainda a voz mais respeitada das Forças Armadas, postou em sua 
conta de Twitter uma mensagem condenando “ações extremadas que podem acarretar 
consequências imprevisíveis” e em apoio ao presidente da República. 
 
Diante desse movimento de sua equipe, Bolsonaro tem se apoiado nos filhos, na ala mais ideológica 
e no diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) , Antônio Barra Torres, 
além do ex-ministro Osmar Terra, que é médico e foi demitido do Ministério da Cidadania em 
fevereiro deste ano. 
 



 
 

Torres, aliás, é considerado o preferido de Bolsonaro em uma eventual queda de Mandetta, que tem 
tido também o respaldo da cúpula do Congresso e de seu partido, o DEM. 
 
Como a Folha mostrou, a guinada dada por Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus foi gerada 
pelo receio de perder setores essenciais à sua eleição - além de estar preocupado com a militância 
bolsonarista, essencialmente nas redes sociais. 
 
O presidente fez sinais a empresários e setores conservadores e precisava reacender o apoio da 
bancada lavajatista que tem Moro como seu principal guia. 
 
Pressionado, o titular da Saúde deixou claro ao presidente, em reunião no sábado, que não vai se 
demitir e nem mudar deposição. 
 
Ele foi aconselhado por aliados a se manter firme por ter se tornado “indemissível” num momento de 
pandemia. Se partir de Bolsonaro uma decisão de retirá-lo de sua equipe, caberá ao presidente 
assumir o ônus. 
 
“Enquanto eu estiver nominado, vou trabalhar com ciência, técnica e planejamento”, disse Mandetta 
em entrevista nesta segunda-feira. 
 
Uma intervenção de Bolsonaro, no entanto, já busca tirar a visibilidade do ministro da Saúde, como 
ocorreu na apresentação do cenário diário da pandemia - transferida agora para o Planalto e com a 
participação de outros titulares de pastas do governo, e não só de Mandetta. 
 
No campo político, o ministro da Saúde conta com o apoio dos presidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia (RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (AP), ambos do DEM. É endossado ainda pelos principais 
governadores e prefeitos, a quem fez questão de acenar em entrevista coletiva nesta segunda-feira. 
 
Bolsonaro também está em rota de colisão com os gestores de municípios e estados e despertou 
novamente a ira dos governadores ao dizer no domingo que “estava com vontade” de editar um 
decreto para normalização do comércio em todo país. 
 
As divergências levaram ainda a um desentendimento de Mandetta com o comando da Anvisa. De 
acordo com pessoas próximas a Mandetta, ele e Barra mal se falam. 
 
O diretor-presidente da Anvisa tem acatado a todos os pedidos de Bolsonaro - como a insistência na 
divulgação de possível cura da Covid-19 por medicações como a cloroquina, para a qual ainda não 
há comprovação científica. 
 
As reações se deram ainda no Legislativo e no Judiciário. 
 
Nesta segunda, líderes do governo no Congresso assinaram um manifesto em que pedem que os 
brasileiros sigam as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e fiquem em casa, 
em postura que se choca com a defesa de Bolsonaro. 
 
O documento é assinado pelos senadores Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo no 
Congresso, e Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo no Senado, que foi quem sugeriu o 
documento. 
 



 
 

Também respaldam o posicionamento líderes de partidos como MDB, Rede, PT, Podemos, 
Cidadania, DEM, PDT, PSB, PSD e PROS O texto afirma que a pandemia provocada pelo 
coronavírus impõe desafios e que a experiência de países em estágios mais avançados de 
disseminação da doença demonstra que, “diante da inexistência de vacina ou de tratamento médico 
plenamente comprovado, a medida mais eficaz de minimização dos efeitos da pandemia é o 
isolamento social”. 
 
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que fatos levam à conclusão de que 
medidas de restrição social são importantes para combater a pandemia do novo coronavírus. 
 
“Tudo o que tem ocorrido no mundo leva a crer nessa necessidade do isolamento, realmente, que é 
para puxar a diminuição de uma curva [de contaminação] e poder ter um atendimento de saúde para 
a população em geral. É um momento de solidariedade entre todos os cidadãos do nosso país e em 
todo o mundo”, afirmou. 
 
O apoio desses personagens 
Ministros e Poderes isolam Bolsonaro 
 
Luiz Henrique Mandetta (Saúde) 
Alçado a protagonista da crise, o ministro reafirmou nesta segunda (30) sua defesa do isolamento 
social como estratégia para reduzir o contágio do novo coronavírus. Em um contraponto ao que 
prega Bolsonaro, Mandetta disse que "a pasta da Saúde continua técnica, continua científica" 
 
Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) 
Alvo de um processo de fritura por Bolsonaro no passado, o ex-juiz da Lava Jato se somou ao grupo 
que defende a permanência de Mandetta no cargo. Preocupado com o eventual impacto futuro de 
uma crise social na segurança pública, ele também defende um diálogo com os governadores 
 
Paulo Guedes (Economia) 
Em reunião com prefeitos no domingo (29), o ministro foi na contramão do presidente: "Eu como 
economista gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu como 
cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, quero ficar em casa e manter 
o isolamento" 
 
Dias Toffoli (presidente do STF) 
A principal figura do Judiciário brasileiro afirmou nesta segunda (30) que "tudo o que tem ocorrido no 
mundo leva a crer dessa necessidade do isolamento, realmente, que é para puxar a diminuição de 
uma curva [de contaminação]" 
 
Líderes do governo no Congresso 
Os senadores Fernando Bezerra (MDB-PE, foto) e Eduardo Gomes (MDBTO) assinaram manifesto 
divulgado nesta segunda em que pedem que a população fique em casa e siga as recomendações 
da OMS (Organização Mundial da Saúde) 
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MP que suspende contrato de trabalho prevê redução de até 

70% nos salários 
 

As empresas poderão reduzir em até 70% o 
salário e a jornada de todos os seus funcionários, 
segundo a medida provisória (MP) que altera as 
relações trabalhistas no período de crise do 
coronavírus. 
 
O texto, que ainda está em discussão no Palácio 
do Planalto, prevê que o trabalhador receberá, em 
contrapartida, uma parcela do seguro-
desemprego: se o empregador cortará 70% do 
salário, o governo entrará com o equivalente a 
70% do que o trabalhador receberia de seguro-
desemprego. O texto deve incluir também 
trabalhadores domésticos e as microempresas, 
com faturamento de até R$ 360 mil por ano. 
 
O projeto em discussão deve propor ainda outros 
percentuais de redução salarial: de 50% e 25%. O 
empregador teria que optar por um deles para 
receber ajuda do seguro-desemprego na 
complementação dos salários dos trabalhadores 
afetados. 
 
Antes, o percentual máximo de corte de jornada 
previsto pela equipe econômica era de 65% e 
havia uma trava para evitar que corte salarial 
atingisse todos os funcionários da empresa. 
 
O recurso poderá ser adotado de microempresas 
a empresas de grande porte, em qualquer tipo de 
salário, sem tratamento diferenciado entre os 
setores da economia. 
 
No caso de um empregador que optar pelo corte 
de 70%, o trabalhador que ganha R$ 10 mil 

passaria a receber R$ 3 mil, mais um percentual de 70% do seguro-desemprego a que teria direito 
— no caso, 70% de R$ 1.800 ou R$ 1.260. Assim, esse empregado receberia no total R$ 4.260. 
 
Em nenhum caso, os trabalhadores poderão receber menos que um salário mínimo. 
 
O cálculo do seguro-desemprego é feito com base na média dos últimos três salários anteriores à 
demissão e obedece três faixas salariais. Até R$ 1.599,61, ele recebe 80% da média salarial. Quem 
ganha acima de R$ 2.666,29, recebe um teto de R$ 1.813,03. 



 
 

 
Custo de R$ 51,2 bilhões 
 
Segundo fontes que acompanham as discussões, o projeto prevê ainda que trabalhadores 
domésticos terão direito a parcela do seguro-desemprego caso os patrões sejam obrigados a reduzir 
a jornada de trabalho e o salário. Quem recebe salário mínimo, terá reposição integral da 
remuneração. É preciso que o contrato de trabalho se enquadre na CLT. 
 
De acordo com a MP, para os trabalhadores com remuneração até R$ 3.135 será possível reduzir os 
salários por intermédio de acordos individuais entre patrões e empregados, independentemente dos 
percentuais aplicados. 
 
No caso de salários entre R$ 3.135 e R$ 12.202, será necessária a intermediação das entidades 
sindicais se a redução for superior a 25%. Acima de R$ 12.202 (duas vezes o teto do INSS), a CLT 
já permite acordo individual. Para reduzir o salário fora dos percentuais determinados pelo governo, 
de 70%, 50% e 25%, as empresas terão que negociar com sindicatos das categorias. 
 
O impacto da proposta está estimado em R$ 51,2 bilhões, acima dos R$ 36 bilhões projetados 
inicialmente. O número inicial de beneficiários de 11 milhões vai dobrar. A redução de jornada e 
salário poderá ter duração de até três meses. 
 
No caso da suspensão do contrato de trabalho, também prevista na MP, o governo reduziu de 
quatro meses para dois meses a duração da medida, que será permitida somente para as empresas 
que foram obrigadas a fechar por decisão de governos locais. A exceção são as micro e pequenas 
empresas, que poderão suspender os contratos, mesmo em funcionamento. 
 
Projeto de lei 
 
Para as empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, o governo optou pelo 
financiamento da folha de pagamento pelos bancos, com aval do Tesouro Nacional, por dois meses, 
conforme anunciado na sexta-feira. 
 
A expectativa era de que a MP das novas relações trabalhistas fosse divulgada nesta segunda-feira, 
depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou no 
domingo o governo federal a aportar recursos extras em ações de combate ao novo coronavírus, 
mesmo sem indicar a fonte das receitas. 
 
Mas, segundo um técnico da equipe econômica, ainda estava sendo avaliada a possibilidade de, em 
vez de uma MP, ser enviado um projeto de lei ao Congresso, com regime de urgência. Isso será 
necessário se houver um entendimento de que é preciso aprovar um projeto de lei complementar 
para implementar as mudanças na lei trabalhista. 
 
  



 
 

30/03/2020 23h44 

Atualizada 31/03/2020 08h39 

 

Marco Aurélio manda PGR analisar pedido de denúncia 

contra Bolsonaro  
 

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) 
Marco Aurélio Mello determinou que a PGR 
(Procuradoria-Geral da República) analise uma 
notícia-crime apresentada contra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). O despacho do 
magistrado é da última sexta-feira (27) e foi 
tornado público hoje no sistema do Supremo. 
 
A petição, protocolada na Corte no último dia 25 
pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), 
pede que a Procuradoria promova denúncia contra 
Bolsonaro devido ao "histórico das reiteradas e 
irresponsáveis declarações" feitas por ele sobre a 
pandemia do novo coronavírus. 
 
Qualquer denúncia de crime comum contra um 
presidente da República durante o mandato deve 
ser apresentada pela PGR - hoje ocupada por 
Augusto Aras. Se oferecida, cabe à Câmara aceitá-
la ou não. Em caso de o mandatário virar réu, um 
eventual processo de impeachment é votado pela 
Casa. Se houver aprovação de dois terços da 
Câmara, o presidente é afastado por 180 dias. 
Posteriormente, o caso ainda passa pelo STF e 
pelo Senado. 
 
Segundo a petição, a "conduta irresponsável e 
tenebrosa" de Bolsonaro incorre no crime previsto 
no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que trata 
de "infringir determinação do poder público, 
destinada a impedir introdução ou propagação de 
doença contagiosa" e prevê detenção de um mês a 
um ano, além de multa. 
 

"Para que a conduta irresponsável e tenebrosa e criminosa perpetrada pela maior autoridade pública 
Nacional, em seus pronunciamentos, não continue a colocar em risco a saúde de todos os cidadãos 
brasileiros", diz a petição assinada por cinco advogados (Joelson Dias, Thyago B. S. Mendes, 
Camila Carolina Damasceno Santana, Sarah Campos e Luísa Santos Paulo). 
 
O documento, que cita o o isolamento social pregado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e 
pelo Ministério da Saúde, diz que Bolsonaro, com suas atitudes, infringe "determinações do poder 
público, destinadas a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa". 
 



 
 

A petição lista uma série de declarações e ações do presidente sobre a covid-19, chamadas pelos 
advogados que subscrevem o documento de "irresponsáveis". Entre elas estão: 
 

• a resistência de Bolsonaro em repatriar brasileiros que estavam em Wuhan, primeiro 
epicentro da covid-19 (depois, o governo federal coordenou uma operação que trouxe o grupo 
de volta ao Brasil); 

• os momentos em que o presidente minimizou o problema, com expressões e frases sobre a 
crise como "fantasia", "entrar numa neurose", "histeria", "não é tudo que dizem" e 
"gripezinha"; 

• o pronunciamento em rede nacional de 24 de março, quando Bolsonaro voltou a 
subdimensionar a covid-19, criticou governadores e defendeu o fim da quarentena. 

 
"Destaque-se que o crime supracitado praticado pelo Presidente da República é de ação penal 
pública incondicionada, que deve ser promovida privativamente pelo Procurador-Geral da República, 
com a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar", diz a petição. 
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Gilmar encontra-se com Bolsonaro e recomenda evitar 

judicialização 
 

O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado, no 
fim de semana, a tentar coordenar, com Estados e 
municípios, as ações de combate ao novo 
coronavírus para evitar a judicialização da 
pandemia. Esse foi o mote da conversa que ele 
teve, no sábado, com o ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
Conselheiro de outros presidentes, como Michel 
Temer (MDB), Gilmar andava afastado do circuito 
presidencial neste mandato de Bolsonaro. 
 
Na semana passada, porém, após usar as redes 
sociais para fazer uma crítica ao pronunciamento 
do presidente, que pediu para as pessoas voltarem 
ao trabalho, o ministro foi procurado pelo 
advogado-geral da União, André Mendonça. Ele e 
o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional) organizaram o encontro com Bolsonaro. 
 
Durante a conversa com o presidente, segundo 
uma fonte, o ministro do STF defendeu a 
necessidade de “consenso” e de “trazer 
governadores e prefeitos para o diálogo”. 
 
Gilmar ponderou que o tema é complexo e que 
muitas questões afetam também Estados e 
municípios. Por isso, não adiantaria a União baixar 
uma medida, já que não vai conseguir executá-la 
se não houver um plano conjunto. 
 

O ministro do STF lembrou ainda da Câmara de Gestão de Crise que foi criada durante o apagão 
elétrico de 2001, quando Gilmar era advogado-geral da União do governo Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB). O grupo teve como objetivo articular a atuação com Estados e municípios para 
evitar uma enxurrada de liminares país afora. 
 
Esse é o quadro que tem acontecido agora. Juízes de primeira instância têm barrado decisões do 
presidente, como o decreto que permitiu o funcionamento de lotéricas e igrejas. 
 
O caso também pode chegar ao Supremo. Por ora, ministros têm defendido o isolamento social e 
podem vir a derrubar um decreto de Bolsonaro que venha no sentido contrário. 
 



 
 

Ontem, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, posicionou- se favoravelmente à quarentena e 
voltou a defender o papel da imprensa ao afirmar que “não há como esconder os fatos” em relação à 
doença. 
 
“Tudo o que tem ocorrido no mundo, leva a essa necessidade do isolamento, que é para puxar a 
diminuição de uma curva e poder ter um atendimento de saúde para a população em geral. É um 
momento de solidariedade entre todos os cidadãos do nosso país. O mundo todo passa por esse 
drama”, disse Toffoli, durante um bate-papo online com o presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. 
 
Durante a transmissão, o ministro também voltou a defender o trabalho da imprensa e disse que não 
é possível atuar com base em “achismos”. “Os fatos, eles estão aí, não podemos desrespeitar. E [é 
preciso] trabalhar em cima desses fatos. E, a partir de fatos verdadeiros, vamos tomar as melhores 
decisões”, disse. 
 
Questionado sobre a retomada dos prazos processuais, que estão suspensos até 30 de abril, Toffoli 
afirmou que ainda não há nova previsão, porque a pandemia está evoluindo. “No decorrer do mês de 
abril é que temos que ir pensando e analisando, não dá para fazer projeções agora.” 
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CNJ pode flexibilizar norma de recuperação judicial 
 

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
decidirá hoje, por reunião virtual, sobre a 
publicação de uma portaria com recomendações 
para os julgamentos dos processos de 
recuperação judicial. Se aprovada, permitirá que 
juízes autorizem devedoras a apresentar novo 
plano de pagamentos aos credores, caso a 
capacidade financeira seja afetada pela crise 
decorrente do coronavírus. 
 
A recomendação está no artigo 4º da portaria. No 
parágrafo único do dispositivo, há um 
complemento importante: os juízes deverão 
considerar a ocorrência de força maior ou de caso 
fortuito para relativizar a aplicação do artigo 73, 
inciso IV, da Lei nº 11.101, de 2005. O dispositivo 
trata do descumprimento do plano de pagamento 
como hipótese para decretação de falência. 
 
A orientação para relativizar o artigo 73 valerá 
somente aos casos em que o descumprimento das 
obrigações estiver relacionado aos efeitos “das 
medidas de distanciamento social e de quarentena 
impostas pelas autoridades públicas para o 
combate da pandemia da covid-19”. A portaria que 
será votada hoje foi obtida com exclusividade pelo 
Valor . 
 
As empresas têm recorrido ao Judiciário em busca 
de solução para que, em meio à crise e a alta 
possibilidade de inadimplência, evitem a quebra. 

Uma delas, a fabricante de embalagens CBS, teve permissão da 2ª Vara de Arujá, em São Paulo, 
para suspender por 90 dias os pagamentos previstos no plano. 
 
O juiz Sergio Ludovico Martins levou em conta o fato de clientes da companhia terem suspendido e 
cancelado encomendas, o que provocará queda de cerca de 50% do faturamento (processo nº 
0002974- 50.2015.8.26.0045). 
 
“Isso não significa um cheque em branco às empresas. Estamos falando de uma situação em que 
ficou demonstrado o impacto no fluxo de caixa”, diz Roberto Carlos Keppler, sócio do Keppler 
Advogados, que representa a companhia. 
 
Ele afirma que a empresa, até então, vinha cumprindo o plano. “Só que o faturamento dela, hoje, é 
imprevisível. Há cancelamento dos pedidos, dificuldade para comprar matéria-prima e, como toda 



 
 

empresa em recuperação, está com acesso restrito ao crédito”, afirma o advogado. A empresa, 
segundo ele, tem 425 empregados e uma folha de R$ 1,8 milhão. 
 
A decisão judicial que suspende os pagamentos vai além do que propõe a portaria que será votada 
pelo CNJ. “Seria interessante que se estabelecesse uma regra geral sobre esse ponto também”, diz 
Julio Mandel, sócio do Mandel Advocacia, especialista na área de recuperação. 
 
Para ele, as empresas vão precisar de novo prazo de carência. “Seja para renegociar e apresentar 
novo plano, seja para somente retomar a sua atividade, fazer caixa e continuar com os pagamentos 
da mesma forma como já estava combinado”, diz o advogado. 
 
A portaria, que tem sete artigos, também traz recomendação para que os juízes deem prioridade 
para questões relativas a levantamento de valores em favor de credores ou das empresas em 
recuperação. E ainda que prorroguem o prazo de 180 dias, período em ficam suspensas as 
cobranças das empresas em recuperação, quando for adiada a assembleia-geral. 
 
O CNJ também trata na portaria da realização de assembleia-geral de credores de forma virtual. A 
primeira decisão no país nesse sentido foi proferida pela 1ª Vara de Recuperação Judicial de 
Falências de São Paulo no processo da Odebrecht. A reunião virtual com os credores está prevista 
para ocorrer hoje. 
 
O relator da proposta é o conselheiro Henrique Ávila. O texto foi elaborado por grupo de trabalho 
instituído pelo CNJ em 2019. O coordenador é o ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). 
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Judiciário e Congresso querem mudança temporária de leis 

durante pandemia 
 

Os Poderes Judiciário e Legislativo se uniram para 
montar 1 projeto de lei que suspende inúmeras 
regras e determinações até o final de 2020. O 
objetivo é dar segurança jurídica ao país enquanto 
persistirem os efeitos mais fortes da pandemia de 
coronavírus no mundo. 
 
A ideia é que todas essas mudanças sejam 
temporárias e depois o direito volte ao estado 
anterior, com todas as regras já existentes. Trata-
se de projeto de lei emergencial exclusivamente 
para o direito privado. Não altera nem revoga leis 
em vigor, apenas suspende parcialmente a eficácia 
de algumas. 
 
O texto foi protocolado no Senado por Antonio 
Anastasia (PSD-MG), que é o atual vice-presidente 
da Casa. Leia aqui o projeto completo (415 KB). 
 
Se aprovado, o texto muda temporariamente 
regras para despejo de inquilinos que alugam 
imóveis residenciais, suspende prazos de 
prescrição, restringe até outubro o direito de 
devolução de mercadorias (em razão de 
dificuldades logísticas), permite assembleias de 
empresas, condomínios e outras pessoas jurídicas 
na modalidade virtual e prorroga a entrada em 
vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
em 18 meses. 
 
A redação do projeto foi coordenada e incentivada 
pelo presidente do STF (Supremo Tribunal 
Federal), ministro Dias Toffoli. Muitos advogados e 
especialistas colaboraram. A cúpula do Congresso 
foi consultada e deu sinal verde. O presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é simpático ao projeto. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), acompanhou enquanto não estava em quarentena (ele está com covid-19). Antonio 
Anastasia é 1 entusiasta da ideia e adotou a paternidade do texto. 
 
Há 2 sinais relevantes nessa iniciativa. 
 
Primeiro, trata-se de projeto que traz segurança jurídica para o país. A disrupção causada pela 
pandemia de coronavírus tem poder de produzir centenas de milhares de ações na Justiça. Ao 



 
 

interromper prazos e certos aspectos das leis civis temporariamente, a possível nova lei criará uma 
espécie de “pausa legal” que terá o objetivo de tranquilizar milhares de juízes, promotores e 
defensores em todo o país. Tem a vantagem de não ser algo permanente: passada a pandemia, 
voltam todas as regras anteriores. 
 
O segundo sinal que traz essa proposta de lei é uma espécie de alijamento do Poder Executivo. O 
time do presidente Jair Bolsonaro poderia ter tomado a frente e apresentado proposta semelhante. 
Mas não houve interesse. É como se o Brasil estivesse, neste momento, sendo conduzido por 
apenas 2 Poderes, o Judiciário e o Legislativo, quando se trata de dar ao país segurança jurídica 
durante a pandemia. 
 
PONTOS DE DESTAQUE 
 
A seguir, resumo dos itens do projeto: 
 

• 20 de março é o marco inicial – os efeitos jurídicos da pandemia estão delimitados a partir de 
20 de março de 2020. O texto e impede a alegação de caso fortuito para justificar dívidas 
antigas; 

• prazos prescricionais – ficam suspensos até 30 de outubro de 2020; 
• atos associativos – reuniões de colegiados e assembleias  poderão ser realizadas por meio 

remoto; 
• despejos de imóveis – ficam suspensos até 31 de dezembro de 2020. Mas o inquilino não 

está liberado de pagar os aluguéis. No entanto, se o locatário sofrer alteração econômico-
financeira decorrente de demissão, redução de carga horária ou diminuição da remuneração, 
poderá suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis a partir de 20 de março 
até 30 de outubro; 

• contratos agrários – são flexibilizadas as regras. Mas impede a contagem de tempo para 
usucapião durante a pandemia; 

• condomínios – cria restrições temporárias de acesso e aglomeração em áreas comuns. Obras 
estruturais podem ser executadas. É admitida a realização de assembleia virtual; 

• assembleias e reuniões – são autorizadas na modalidade virtual em sociedades comerciais, 
empresas e condomínios. Os dividendos e outros proventos poderão ser antecipados; 

• práticas anticoncorrenciais – algumas sanções ficam suspensas com o objetivo de atender às 
necessidades da escassez de serviços e produtos. Um dos segmentos afetados será o de 
delivery; 

• pensão alimentícia e inventários – regras específicas são adotadas emergencialmente para 
prisão civil de devedor de alimentos e para início do prazo de abertura e de conclusão de 
inventários. Prisão de devedor de alimentos será domiciliar; 

• Lei Geral de Proteção de Dados – a vigência da LGPD é adiada por mais 18 meses. 
 
AUTORES 
 
O projeto de lei idealizado por Dias Toffoli é apoiado e apresentado por Antonio Anastasia. A 
redação teve a ajuda de professores de direito civil, direito comercial e direito processual. Entre 
outros, participaram Fernando Campos Scaff, Paula Forgioni, Marcelo von Adamek e Francisco 
Satyro (da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo); José 
Manoel de Arruda Alvim Netto (da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo); Rodrigo Xavier 
Leonardo (da Universidade Federal do Paraná) e Rafael Peteffi da Silva (da Universidade Federal de 
Santa Catarina). Participaram também os advogados Roberta Rangel e Gabriel Nogueira Dias. 
 



 
 

Algumas das normas contidas no projeto devem ser apresentadas por Dias Toffoli ao Conselho 
Nacional de Justiça, sob a forma de recomendação aos juízes brasileiros. 
 
Só depois de o projeto de lei ser eventualmente aprovado, entretanto, é que terá efeitos gerais e 
vinculantes para todo o país. 
 
Uma das fontes de inspiração de Toffoli e Anastasia foi a chamada Lei Faillot, de 21 de janeiro de 
1918, que foi apresentada pelo deputado que lhe deu nome na França. Essa lei tratava dos 
contratos de fornecimento de carvão, concluídos antes da 1ª Grande Guerra Mundial (1914-1918), 
mas que sofreram impacto por causa do conflito. A iniciativa francesa criou regras excepcionais para 
a aplicação da teoria da imprevisão. 
 
No Brasil, tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor têm regras adequadas 
para resolver ou revisar contratos por imprevisão. Mas agora, com a pandemia de coronavírus, os 
autores da proposta de lei apresentada por Antonio Anastasia desejam “conter os excessos em 
nome da ocorrência do caso fortuito e da força maior”, como está na exposição de motivos do 
projeto. 
 
Ao mesmo tempo, há também o objetivo de permitir que “segmentos vulneráveis como os locatários 
urbanos não sofram restrições ao direito à moradia”. 
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Juízes e defensores conseguem aumento de produtividade 

durante pandemia 
 

Mesmo com as dificuldades causadas pelo 
trabalho remoto e a suspensão dos prazos 
processuais e audiências no Judiciário, o setor 
está conseguindo tirar experiências positivas do 
regime de emergência imposto pela pandemia do 
novo coronavírus. 
 
Na Justiça estadual paulista, juízes relatam 
aumento de produtividade no sistema de home 
office, principalmente na elaboração de sentenças 
em processos que já estavam prontos para 
julgamento. 
 
Na Defensoria Pública do estado, houve a 
necessidade de criar novas formas de contato por 
telefone e WhatsApp para substituir os 
atendimentos presenciais, e o bom resultado no 
uso desses canais levou a direção da instituição a 
resolver mantê-los mesmo após a crise da Covid-
19. 
 
Os números gerais de produtividade indicam que a 
pandemia não paralisou o Judiciário paulista. 
Segundo dados do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP), os juízes estaduais de primeira 
instância em regime de home office produziram, de 
16 a 25 de março, 76 mil sentenças, 336 mil 
decisões interlocutórias (medidas liminares, por 
exemplo) e 205 mil despachos simples. 
 
Guilherme Madeira, juiz da 44ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital, estima que o desempenho de 
seu setor tenha aumentado entre 10% e 15% 
desde o início do regime especial imposto pela 
pandemia. 

 
De acordo com o magistrado, com o trabalho remoto há o ganho daquele tempo que era usado no 
atendimento a advogados e mesmo nas conversas informais com colegas no fórum. 
 
A área criminal, no entanto, está sendo bastante afetada pelo adiamento das audiências que não 
podem ser feitas por videoconferência, o que causará mais atrasos na já congestionada agenda de 
julgamentos de muitas varas. 
 



 
 

É o que diz Jarbas Luiz dos Santos, juiz da Terceira Vara Criminal de Santo André. “Para se ter uma 
ideia, a minha pauta de audiências antes de tudo isso eclodir já estava para o mês de setembro. 
Imagine o que será quando do retorno. Como administrar tudo isso, fazer uma nova triagem para 
saber quais processos precisam ter prioridade? Existe essa dificuldade bastante grande”, relata 
Santos. 
 
Já na segunda instância da Justiça, o impacto é menor, diz a desembargadora do TJ-SP Márcia 
Regina Dalla Déa Barone. A magistrada diz que os integrantes dos gabinetes do segundo grau já 
estavam mais adaptados ao trabalho compartilhado em ambiente digital, já que nessa esfera 
ocorrem os chamados julgamentos virtuais. 
 
Nesse modelo, os desembargadores trocam seus votos por email e não há sessão presencial de 
julgamento, desde que não haja oposição dos advogados das partes. 
 
Para a presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), Vanessa Ribeiro Mateus, 
desde o início da crise “a magistratura arregaçou as mangas e encarou esse período com toda a 
coragem possível, com toda sua possibilidade de se reinventar e se adaptar para se fazer presente. 
O Poder Judiciário ampliou enormemente sua capacidade de trabalho remoto”. 
 
Na Defensoria Pública de São Paulo, instituição responsável por representar as pessoas de baixa 
renda, a pandemia acabou levando à criação de novos mecanismos de atendimento. 
 
Como o contato presencial com a população teve que ser restringido, em três dias foi implantado um 
novo canal de comunicação por WhatsApp, e o sistema por telefone foi ampliado, relata o defensor 
público-geral de São Paulo, Davi Eduardo Depiné Filho. 
 
Mais de 13 mil contatos foram feitos com a instituição por esses meios desde o dia 23 de março, de 
acordo com os registros da Defensoria. 
 
“Esses procedimentos vieram para ficar. Para as pessoas que precisam acessar a Defensoria 
Pública e a Justiça, é muito mais cômodo ter um canal de acesso eletrônico. É uma maneira de 
absorver e resolver de forma mais rápida as demandas”, diz Depiné. 
 
A advogada Bruna de Sillos conta que, em casos urgentes de direito de família, como guarda e 
pensão alimentícia, as decisões têm saído de forma rápida. Suas petições na última semana tiveram 
sentenças publicadas em até dois dias e os emails foram respondidos na mesma data do envio. 
 
O mesmo aconteceu com a cliente da advogada Maythe Giangiulio, que teve medida protetiva 
liberada pela Justiça na mesma data da solicitação. 
 
Em comunicado de 30 de março, a Corregedoria do TJ-SP acolheu o pedido e determinou que não é 
necessária a apresentação do BO para casos de violência doméstica. 
 
“O que tem nos preocupado é que vários países registraram aumento de violência doméstica 
durante a quarentena, o que pode ocorrer por confinamento, pela existência de um conjunto de 
situações de gatilho”, afirma a defensora Nálida Coelho Monte, uma das coordenadoras do Núcleo 
Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. 
 
Já para o advogado e diretor do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), Renato Martins, 
mesmo durante o regime de plantão, os fóruns deveriam ter atendimento presencial para casos 



 
 

urgentes. “O processo, por mais eletrônico que seja, não é automático. O advogado precisa saber o 
que está acontecendo com o processo.” 
 
Martins entrou com pedidos de habeas corpus para clientes de grupos de risco da Covid-19 e, 
segundo ele, a comunicação por email não tem sido eficiente e parte das mensagens sequer foi 
respondida. 
 
Em um de seus casos, ele pediu a soltura de uma mulher de mais de 50 anos que tem lúpus. Seis 
dias depois do pedido, o juiz enviou ao presídio questionamentos sobre o quadro de saúde da 
detenta, dando ainda cinco dias de prazo para a resposta. 
 
“Requerimentos que não sejam urgentes podem e devem esperar o fim da quarentena, mas para 
pedidos solicitando para que pessoas sejam soltas, juiz tem que estar no fórum”, defende Martins. 
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Tribunal de Justiça, Defensoria, MPPB e OAB prorrogam 

medidas de prevenção ao coronavírus 
 

As medidas temporárias de prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus (Covid-19) foram 
prorrogados no Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), no Ministério Público Estadual (MPPB), na 
Defensoria Pública do Estado (DPE-PB) e na 
Ordem Nacional dos Advogados na Paraíba 
(OAB-PB). O Ato Conjunto foi publicado no Diário 
da Justiça Eletrônica (DJe) desta terça-feira (31) e 
prorrogou as medidas até o dia 30 de abril de 
2020. 
 
O Ato Conjunto dispõe, ainda, que, no período de 
suspensão dos prazos, fica mantida a publicação 
de atos, as intimações, a distribuição, a 
instauração e a tramitação de processos e 
procedimentos. 
 
Além das determinações do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o documento considerou a 
evolução da pandemia da Covid-19, declarada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 
o dia 11 de março, e a consequente necessidade 
de manter o regime de trabalho remoto para evitar 
disseminação do vírus. 
 
O documento é assinado pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, 
pelo corregedor-geral de Justiça, desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, pelo 
procurador-geral de Justiça da Paraíba, Francisco 
Seráphico, pelo defensor público-geral, Ricardo 
Barros e pelo presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, seccional Paraíba, Paulo 
Maia. 

 
Corregedoria também prorroga medidas para contenção da Covid-19 
 
Também foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) desta terça-feira (31) a recomendação 
da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPB prorroga até o dia 15 de abril de 2020 a validade das 
medidas previstas para conter o contágio do coronavírus. A edição do documento considerou o 
agravamento da situação envolvendo a doença e o aumento de casos já confirmados pelo Ministério 



 
 

da Saúde, com a necessidade de estabelecer o isolamento social da população para evitar a 
disseminação do vírus. 
 
A Recomendação ressalta, ainda, a necessidade do plantão à distância e da observação às normas 
do do CNJ, visando à redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, no âmbito das 
serventias extrajudiciais e da execução dos serviços notariais e de registro. 
 
Quanto ao plantão à distância, a Recomendação orienta que deve ter duração mínima de quatro 
horas. Já o plantão presencial, caso seja excepcionalmente adotado, terá duração mínima de duas 
horas, devendo haver ampla divulgação do horário e meio de atendimento, tanto na sede do cartório 
extrajudicial como nos sistemas Selo Digital e Justiça Aberta, com comunicação, ainda, ao juiz-
corregedor permanente. 
 
No regime à distância, o plantão deverá utilizar meios como telefones fixo e celular, e-mail, 
WhatsApp, Skype, e os demais que estiverem disponíveis para atendimento ao público, que serão 
divulgados em cartaz a ser afixado na porta da unidade, facilmente visível, e nas páginas de internet. 
 
  



 
 

Mais notícias importantes 
 
 
VEJA – 30 de março – 16h19 / Atualizada 30 de março – 19h49 
João de Deus deixa a prisão 
O médium João de Deus, de 77 anos de idade, deve deixar a prisão nas próximas horas. Ele cumpre 
pena no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO), onde estava detido desde 16 de 
dezembro de 2018. A decisão para soltar João de Deus é da juíza Rosângela Rodrigues Santos, da 
Comarca de Abadiânia (GO). A previsão é que ele deixa a cadeia amanhã, pela manhã. 
https://veja.abril.com.br/brasil/joao-de-deus-deixa-a-prisao/ 
 
ESTADÃO / FAUSTO MACEDO – 31 de março – 07h57 
Desembargador põe em domiciliar ex-deputado do grupo de risco do coronavírus condenado 
por lavagem de R$ 7,6 mi na Lama Asfáltica 
O desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – com jurisdição em 
São Paulo e em Mato Grosso do Sul – converteu a prisão preventiva do ex-deputado Edson Giroto 
em domiciliar pelo fato de o ex-parlamentar pertencer ao grupo de risco da Covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus. Alvo da Operação ‘Lama Asfáltica’ – considerado o maior escândalo 
de corrupção da história de Mato Grosso do Sul -, Giroto foi preso em maio de 2018 e menos de um 
ano depois, condenado a 9 anos, 10 meses e três dias de prisão em regime fechado por suposta 
lavagem de dinheiro de R$ 7,6 milhões no âmbito Secretaria de Obras no Estado. 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/desembargador-poe-em-domiciliar-ex-deputado-
do-grupo-de-risco-do-coronavirus-condenado-por-lavagem-de-r-76-mi-na-lama-asfaltica/ 
 
UOL – 31 de março – 04h02 
Presídios brasileiros têm 74 casos suspeitos de contágio por coronavírus 
Presídios brasileiros têm 74 casos suspeitos de contágio por coronavírus, de acordo com dados do 
painel de acompanhamento criado pelo Depen (Departamento Penitenciário Nacional), órgão 
subordinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Até o presente momento, nenhum 
caso foi classificado como confirmado. Os casos suspeitos estão concentrados em três estados: 
Minas Gerais (34), Rio Grande do Sul (26) e São Paulo (14), estado com o maior sistema prisional 
do país, com cerca de 324 mil presos. 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/31/coronavirus-casos-suspeitos-em-
presidios-do-brasil.htm 
 
O GLOBO – 31 de março – 04h43 
Aras nega omissão e admite ir à Justiça se Bolsonaro fizer decretos por isolamento vertical 
Cobrado por partidos políticos e por seus próprios pares a se posicionar sobre as ações do 
presidente Jair Bolsonaro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou em entrevista 
exclusiva ao GLOBO que é “extremamente injusta” a crítica de que tem sido omisso em meio à crise 
do coronavírus. Indicado por Bolsonaro ao cargo, Aras afirmou que as manifestações do presidente 
estão resguardadas pela liberdade de expressão e pela imunidade do seu cargo. Mas disse que 
poderá recorrer à Justiça se o presidente “vier a baixar um decreto contrariando a orientação da 
horizontalidade”, em referência ao isolamento recomendado pelo Ministério da Saúde 
https://oglobo.globo.com/brasil/aras-nega-omissao-admite-ir-justica-se-bolsonaro-fizer-decretos-por-
isolamento-vertical-1-24340343 
 
  



 
 

CORREIO BRAZILIENSE – 30 de março – 22h00 
Mães de presos protestam por melhores condições no combate ao coronavírus 
Mais de 50 familiares de presos do regime semiaberto promoveram um protesto na tarde desta 
segunda-feira (30/3), em frente ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria 
e Abastecimento (SIA). As mães, irmãs e amigas de internos pedem à Justiça melhores condições 
na cadeia e temem o contágio pelo novo coronavírus. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/30/interna_cidadesdf,841276/mae
s-de-presos-protestam-por-melhores-condicoes-no-combate-ao-coronavi.shtml 
 
CONJUR – 30 de março – 20h41 
Epidemia da Covid-19 obriga Justiça a mediar batalha por respiradores 
O crescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil evidenciou a falta de harmonia entre os 
poderes executivos das esferas estadual, municipal e federal. O conflito vai além dos aspectos 
políticos e está presente em determinações como a imposição da quarentena e de quem irá arcar 
com o custo econômico da crise. Mais recentemente, uma das controvérsias diz respeito à gestão de 
aparelhos hospitalares, como os respiradores artificiais. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-30/pandemia-obriga-justica-mediar-batalha-respiradores 
 
CONJUR – 30 de março – 21h58 
Defensoria atuará em prisões em flagrante durante trabalho remoto do TJ-SP 
A Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo publicou nesta segunda-feira (30/3) três novos 
comunicados que tratam de medidas relacionadas ao trabalho do Judiciário durante o período de 
isolamento para combater a pandemia do coronavírus. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-30/defensoria-atuara-prisoes-flagrante-durante-crise 
 
CONJUR – 31 de março – 7h05 
Trabalhador pode sacar FGTS em estado de calamidade, diz desembargadora 
Com base na lei do FGTS, que permite o saque em situações de calamidade pública, a 
desembargadora Raquel de Oliveira Maciel, do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-
1), autorizou um trabalhador a sacar o montante depositado em sua conta vinculada. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/trabalhador-sacar-fgts-durante-estado-calamidade 
 


