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Uma lei emergencial para o direito privado 
 

Dias Toffoli, Antonio Anastasia e Simone Tebet 
 
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do 
Conselho Nacional de Justiça 
Vice-presidente do Senado Federal (PSD-MG) e 
proponente do projeto de lei 1.179/2020 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado Federal (MDB-MS) e relatora do projeto 
de lei 1.179/2020 
 
A pandemia de Covid-19 tem levado diversos 
países a editar leis de emergência para atenuar as 
inexoráveis consequências dessa nova realidade 
na vida das pessoas e na própria estrutura do 
Estado e da sociedade. 
 
isolada ou paralelamente, pelos parlamentos. O 
primeiro é da legislação destinada à proteção das 
relações de Dois caminhos têm sido trilhados, 
trabalho, da economia das famílias e do setor 
produtivo. Ele se perfaz com aportes bilionários de 
recursos públicos, renúncias ou moratórias fiscais 
e de manutenção coativa de contratos de trabalho. 
Esse caminho depende fundamentalmente de 
iniciativas do Poder Executivo e de uma 
colaboração permanente dos parlamentos 
nacionais. 
 
O segundo caminho é da elaboração de normas 
emergenciais para controlar a onda avassaladora 
de descumprimento de contratos. A perturbação 
das relações econômicas gera um efeito cascata: a 
inadimplência em um contrato provoca uma reação 

em cadeia em vários outros negócios. Nesse aspecto, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário 
assumem um papel de preponderância na busca por soluções que evitem uma judicialização maciça 
do ambiente econômico. 
 
O projeto de lei 1.179/2020 insere-se nesse segundo caminho. A partir de uma proposta elaborada 
por juristas de diferentes universidades, o Senado Federal apresentou à sociedade um conjunto de 
regras para suspender prazos prescricionais; impedir condutas oportunistas de quem deseja usar a 
pandemia para não honrar compromissos anteriormente assumidos; vedar o despejo de locatários 
em situação de fragilidade econômica; diferenciar os contratos de consumo e os contratos 
empresariais, permitindo que se dê maior proteção aos primeiros; flexibilização de assembleias e 
reuniões de empresas e condomínios para que possam ocorrer em meios virtuais; maior controle do 



 
 

acesso aos condomínios, com eventual prorrogação de mandatos de síndicos; conversão da prisão 
do devedor de alimentos na modalidade domiciliar; restrições à contagem de tempo por usucapião; 
flexibilização de algumas condutas anticoncorrenciais durante a pandemia e um regime especial de 
responsabilidade para pesquisadores de novos equipamentos para fazer frente à emergência. 
 
Essas medidas não alterarão leis em vigor. Serão temporárias, emergenciais e amarão com a 
finalidade de permitir que o país atravesse este difícil momento com segurança jurídica e 
previsibilidade. 
 
A estrutura jurídica nacional já possui mecanismos sólidos e testados ao longo das crises 
econômicas do século 20. A solidez do sistema de proteção ao consumidor e à longevidade da Lei 
do Inquilinato demonstram o amadurecimento de nosso sistema de direito privado. Não faz sentido 
alterar essas leis de modo definitivo. Seria, contudo, igualmente equivocado não produzir uma 
legislação emergencial para controlar o fluxo de ações que advirão da crise e para evitar o 
perecimento de direitos e pretensões diante óbices impostos à mobilidade das pessoas. 
 
O projeto não ingressou em áreas como serviços públicos, dependentes da amação das agências 
reguladoras, e em questões trabalhistas e sanitárias. Esses temas devem ser examinados por 
normas regulatórias ou projetos específicos. De modo idêntico, em relação às falências e à 
recuperação judicial, cujas nuances recomendam sejam apreciadas em projetos específicos, alguns 
deles em tramitação no Congresso Nacional. 
 
O essencial é que o enfrentamento da crise gerada pela pandemia não será exitoso enquanto não 
percorridos os dois caminhos de atuação estatal. O projeto de lei emergencial busca resolver os 
conflitos no âmbito jurídico. Nada disso será suficiente, todavia, sem uma ação efetiva de 
recuperação econômica das pessoas, das empresas e dos entes estatais. Essa lição foi apreendida 
desde a crise da bolsa de 1929 e não pode ser esquecida no século 21. 
 
Neste momento tão dramático e difícil, manter parâmetros de objetividade e segurança jurídica é 
algo fundamental para viabilizar uma travessia segura. A união do povo brasileiro tornará possível a 
recuperação rápida e sustentável do sistema produtivo, da geração de empregos e do ambiente de 
negócios. 
 
O Brasil é um gigante maior do que as piores crises.  
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Bolsonaro dispara contra Mandetta 
 

No mais claro sinal de descontentamento com Luiz 
Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro fez 
duras críticas ao ministro da Saúde, que vem 
ganhando destaque em meio ao combate à 
pandemia de coronavírus. Há semanas, nos 
bastidores do Planalto, interlocutores apontam uma 
tentativa do comandante do Executivo de fritar a 
imagem do médico que atua na linha de frente das 
medidas adotadas em razão da disseminação da 
Covid-19 no país. Ontem, em entrevista à Rádio 
Jovem Pan, o chefe de Estado afirmou que o 
subordinado "extrapolou em algum momento", e 
completou declarando que Mandetta "não tem 
humildade". Apesar das críticas, ele ressaltou que 
não pretende demitir o ministro neste momento. 
 
"O Mandetta já sabe que a gente está se bicando 
há algum tempo. Eu não pretendo demitir o 
ministro no meio da guerra. Agora, ele é uma 
pessoa que, em algum momento, extrapolou", 
acusou, confessando abertamente a existência de 
atritos entre os dois que, até então, negava. "Ele 
sabe que tem uma hierarquia entre nós. Eu sempre 
respeitei todos os ministros, o Mandetta também. 
Ele montou o ministério de acordo com sua 
vontade. Eu espero que ele dê conta do recado." 
 
O "desabafo" de Bolsonaro aconteceu após ele ser 
perguntado se demitiria Mandetta para escolher um 
ministro da Saúde que concordasse que a medida 
de controle à pandemia mais efetiva para o 
momento seria o isolamento vertical, em que 
apenas as pessoas do grupo de risco, como 
idosos, deveriam cumprir confinamento. O 

presidente tem reiterado esse desejo diariamente, enquanto o ministro cobra cautela. 
 
"O Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele teje (sic) certo, pode ser. Mas 
tá faltando um pouco mais de humildade dele para conduzir o Brasil neste momento difícil que nós 
nos encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa batalha com o menor número 
de mortes possível", enfatizou. 
 
O presidente ainda reclamou que, no Ministério da Saúde, alguns profissionais se contagiaram pelo 
clima de "histeria" e de "pânico" em razão da pandemia e ordenou que "já está no momento de todos 
botarem o pé no chão". "Se destruir o vírus e destruir também os empregos, nós vamos destruir o 



 
 

Brasil. É isso que nós temos de entender. É como numa guerra. Numa guerra, infelizmente, você 
perde soldados, e soldados são seres humanos", argumentou. "E, aqui, você também vai perder 
gente, nessa luta contra o vírus. Mas se você fizer dessa forma que alguns governadores e prefeitos 
estão fazendo, até por orientação do Ministério da Economia (na verdade, da Saúde), o preço vai ser 
muito alto a ser pago lá na frente." 
 
Mandetta não polemizou com Bolsonaro. Às críticas do mandatário, disse apenas "ok" e acrescentou 
que não comenta o que o presidente da República fala. "Ele tem mandato popular, e quem tem 
mandato popular fala, e quem não tem, como eu, trabalha", resumiu, em entrevista à Folha de S. 
Paulo. "Nunca fiz nenhum comentário sobre as ações dele. Não se comenta o que o presidente da 
República fala." 
 
Atritos 
 
Desde os primeiros casos de coronavírus no Brasil, Mandetta defende distanciamento social, 
compra de suprimentos médicos, criação de leitos de UTI, hospitais de campanha e investimento em 
pesquisa científica para conter a tragédia provocada pela doença na maioria das nações atingidas. 
Na contramão disso, Bolsonaro descumpre recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e do ministro e sai às ruas, juntando aglomerações e anunciando tratamentos que ainda não 
foram comprovados cientificamente. 
 
A postura técnica de Mandetta agrada parlamentares tanto do governo quanto de oposição e 
arranca elogios de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a ponto de o presidente da Corte, 
Dias Toffoli, afirmar, em uma das sessões, que ele é "inamovível" no governo. No entanto, o 
protagonismo do titular da Saúde incomodou Bolsonaro, que agiu para reduzir a presença dele em 
coletivas de imprensa, comunicados e boletins sobre a situação epidemiológica do país. Além de os 
informes terem sido transferidos para o Planalto, a presença de integrantes da área militar do 
governo nas conferências foi reforçada, mesmo sem ligação direta com o combate à epidemia. 
 
Divisão 
 
Nos bastidores, outros ministros têm mostrado apoio às medidas definidas por Mandetta. Até mesmo 
parte da ala militar entende a gravidade da crise de saúde pública, social e econômica e defende a 
postura estratégica do titular da Saúde. 
 
Enquanto outras nações acordaram para a necessidade de isolamento social e a importância de 
medidas econômicas para socorrer os mais vulneráveis e as empresas, Bolsonaro ainda duvida da 
gravidade da situação. No entanto, acreditava-se que o atrito no centro do Executivo, que opõe 
ideologia e realidade científica, não seria levado a público. "A preocupação minha é o vírus e o 
desemprego, que não pode ser tratada de forma dissociada. No domingo, eu, como chefe de 
Estado, como comandante, fui a Ceilândia e Taguatinga ver o povo. É triste e desesperador o que a 
gente vê, em especial junto aos informais", frisou. "Esses levaram uma paulada no meio da testa, 
com as medidas tomadas por alguns governadores. O que foi, ao meu entender, uma série de 
medidas exageradas. De 0 a 30 anos, tem 0% de óbito no Brasil; de 30 a 39, tem 3,3% de óbito", 
frisou. A saída pelas ruas da capital, no domingo, provocou críticas de Legislativo, Judiciário e 
entidades da sociedade civil. 
 
  



 
 

Jejum contra a pandemia 
 
O presidente Jair Bolsonaro disse que vai definir um dia de jejum contra a Covid-19: "Paz, 
tranquilidade. Para quem tem fé, Papai do céu está conosco, acredite em Deus. E vamos 
brevemente, de acordo com o que evangélicos e católicos têm pedido para mim, marcar um dia de 
jejum de todo o povo brasileiro para a gente ficar livre deste mal o mais rápido possível", afirmou. 
 
Volta do comércio por decreto 
 
O presidente Jair Bolsonaro reforçou que as questões do "vírus e desemprego não podem ser 
tratadas de forma dissociada" no Brasil e defendeu o afrouxamento das regras de quarentena. 
Segundo o presidente, se, a partir da próxima semana, "não começar a voltar o emprego, vou ter de 
tomar uma decisão". Entre as alternativas, Bolsonaro, em entrevista à Rádio Jovem Pan, sugeriu 
"numa canetada" autorizar o retorno às atividades dos comerciantes. "Eu tenho um projeto de 
decreto pronto para ser assinado, se for preciso, que considera como atividade essencial toda 
aquela indispensável para levar o pão para casa todo dia", afirmou o presidente. Segundo ele, 
"enquanto o Supremo ou o Legislativo não suspender os efeitos do meu decreto, o comércio vai ser 
aberto. É assim que funciona". 
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STF sinaliza imposição de limites ao presidente 
 

Em meio à crise do novo coronavírus, o STF 
(Supremo Tribunal Federal) tem sinalizado 
intenções de impor limites às ações do presidente 
Jair Bolsonaro. 
 
A maioria dos ministros, apesar de entender que 
cabe ao governo federal coordenar o combate à 
pandemia, está disposta a impedir qualquer 
movimento do chefe do Executivo para afrouxar as 
medidas contra o alastramento da doença no país. 
 
As recorrentes declarações de Bolsonaro 
relativizando a necessidade de isolamento social 
incomodam integrantes da corte, que passaram a 
conversar nos bastidores sobre como garantir uma 
atuação técnica do Executivo no enfrentamento à 
doença. 
 
Gestos públicos da insatisfação do STF com o 
presidente foram dados recentemente, por 
exemplo, com as decisões de dar andamento a 
duas ações contra Bolsonaro. 
 
Em vez de negar seguimento ou deixar os 
processos em ritmo lento, os ministros Marco 
Aurélio e Alexandre de Moraes preferiram levar à 
frente os questionamentos que tratam 
especificamente da atuação de Bolsonaro durante 
a crise. 
 
Um deles é uma notícia-crime do deputado 
Reginaldo Lopes (PT-MG) contra o presidente por 
supostamente violar lei que determina pena a 

quem desrespeitar ordem do poder público p ara evitar propagação de doença contagiosa. Nesse 
caso, Marco Aurélio pediu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. 
 
O outro é uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil para que Bolsonaro se adeque às 
exigências da Organização Mundial da Saúde em relação à doença. Moraes deu 48 horas para o 
presidente prestar esclarecimentos na ação. 
 
O professor de Direito Thomaz Pereira, da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Direito- Rio), explica que 
não há nada de extraordinário nos despachos de Marco Aurélio de encaminhar à PGR a notícia-
crime contra Bolsonaro e de Moraes de pedir esclarecimentos à Presidência da República na ação 
da OAB, mas ressalta que as decisões passam uma sinalização importante. 



 
 

 
"Não tem nada de excepcional, mas claro que sinaliza que o procedimento está andando. Não diz 
nada sobre o desfecho que o processo vai ter, mas é diferente de deixar essa notícia-crime parada 
ou engavetada", avalia. 
 
Mesmo que esses casos não evoluam e não tenham consequências práticas, enquanto abertos 
podem virar uma arma política para a corte. 
 
Essas sinalizações se juntam a várias outras que os ministros já vinham emitindo. 
 
Recentemente, a corte preservou a competência dos estados no enfrentamento à pandemia e 
derrubou os efeitos de norma do Planalto para restringir a Lei de Acesso à Informação (LAI) durante 
a crise. 
 
Até o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, que costuma fazer gestos em direção a Bolsonaro 
em busca de consenso, tem mandado recados ao Palácio do Planalto. 
 
No último dia 16, convocou uma reunião entre os chefes de Poderes e de tribunais superiores para 
discutir o combate ao novo coronavírus e evitou convidar Bolsonaro. 
 
A justificativa foi que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o advogado-geral da União, 
André Mendonça, estavam presentes e detalharam as ações técnicas do governo no combate à 
pandemia. Toffoli não quis convidar Bolsonaro para o encontro. 
 
Dias depois, ele pautou para a primeira sessão após o agravamento da crise discussões sobre os 
limites de atribuições de governos federal, estadual e municipal em áreas que têm gerado conflito 
entre Bolsonaro e esses entes. 
 
Uma delas questiona a medida provisória do governo que obrigou que todas as decisões sobre 
transporte intermunicipal passe pelo governo federal e, a depender do resultado, o julgamento pode 
representar menos poder à União. 
 
Na contramão do discurso de Bolsonaro, Toffoli também defendeu, na segunda (30), o respeito às 
decisões estaduais de isolamento social. 
 
"Tudo que tem ocorrido no mundo leva a crer na necessidade do isolamento, realmente", ressaltou. 
 
Nos bastidores, os ministros afirmam que é momento de dar todo suporte técnico necessário para o 
Executivo enfrentar a doença e que é necessário respeitar a análise de cientistas e estudiosos da 
área. 
 
O ministro Alexandre de Moraes levou menos de 48 horas para analisar a ação da AGU e dar 
liberdade para o governo descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e manobrar o orçamento no 
combate à disseminação do coronavírus. 
 
Os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso também seguiram o mesmo comportamento 
dos demais colegas em relação ao chefe do Executivo emmeio à crise. 
 
Primeiro, Barroso decidiu, mesmo depois de a Secretaria Especial de Comunicação negar a 
veiculação, proibir a campanha "O Brasil não pode parar", feita pelo governo. 



 
 

 
Na decisão, o ministro aproveitou para refutar o argumento de que o Brasil tem uma situação 
econômica diversa dos demais países e, por isso, tem que adotar medidas diferentes. 
 
"Nada recomenda que as medidas de contenção da propagação do vírus sejam flexibilizadas em 
países em desenvolvimento. Ao contrário, tais medidas, em cenários de baixa renda, são ingentes e 
devem ser rigorosas", disse. 
 
Depois, foi a vez de Gilmar criticar o governo. Nas redes sociais, o ministro comentou a demora no 
pagamento dos R$ 600 a trabalhadores informais aprovado pelo Congresso e rebateu a afirmação 
do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que seria necessária uma proposta de emenda à 
Constituição para liberar a verba. 
 
"Não adianta tentar colocar a culpa na Constituição Federal: as suas salvaguardas fiscais não são 
obstáculo, mas ferramenta de superação desta crise. O momento exige grandeza para se buscar 
soluções de uma Administração Pública integrada e livre do sectarismo. #PagaLogo". 
 
O ministro Luiz Fux, um dos ministros da corte mais próximos de Bolsonaro, também tem ido na 
direção oposta à do presidente, defendendo o isolamento social. 
 
Para o professor Thomaz Pereira, o Supremo tem agido sempre que o governo foge dos acordos 
criados entre estados, municípios e órgãos federais, como o próprio STF e o Congresso. 
 
"O tribunal tem amado contra o Executivo quando o Executivo está fora do consenso ou faz coisa 
que restringe direito fundamental de maneira que não está ligada ao que seja necessário para lidar 
com a crise, como ocorreu com a Lei de Acesso à Informação. Mas, quando o governo pede mais 
poderes para lidar com a crise na direção do consenso, o tribunal rapidamente se manifestou", diz. 
 
Decisões do Supremo 
 
Isolamento social (24.mar) Em ação, Marco Aurélio afirma que estados e municípios podem editar 
medidas contra o coronavírus e mantém decretos de isolamento social 
 
Prorrogação de MPs (27.mar) Moraes nega pedido do Planalto para ampliar a vigência de medidas 
provisórias na crise Proibição de campanha (31. mar) Barroso proíbe a divulgação da campanha 
#OBrasilNãoPodeParar, que estimulava a volta da rotina no país 
 
Combate à pandemia (1°.abr) Moraes dá 48 horas para o presidente se manifestar na ação em que 
a OAB pede para Bolsonaro se adequar às normas da Organização Mundial da Saúde sobre o 
combate à pandemia  



 
 

03/04/2020 05h17 

 

 

Juíza nega liberdade por supor que preso violaria quarentena 
 

Uma juíza da Grande São Paulo negou um pedido 
de liberdade a um preso sob a justificativa, entre 
outros argumentos, de que ele descumpriria a 
quarentena do coronavírus se fosse solto. 
 
A solicitação foi feita pela defesa de Flávio 
Augusto de Almeida Lino, preso preventivamente 
(sem período definido) sob acusação de tentativa 
de homicídio. 
 
A advogada argumentava que seu cliente, apesar 
de ter 37 anos e não estar no grupo etário de risco, 
é hipertenso. 
 
Ao decidir sobre o caso, a juíza Vanêssa Christie 
Enande, da comarca de Guararema (a 80 km da 
capital paulista), disse que "é lógico, e não precisa 
grandes elucubrações argumentativas para se 
concluir isso, que aquele que está preso por violar 
norma penal [...] não teria muita dificuldade, ou 
freios internos para violar regras sanitárias para 
permanência em domicílio". 
 
"Desta forma, a liberdade do acusado neste 
momento, além de não ser garantia de 
autoproteção, coloca em risco a vida de milhares 
de pessoas com propagação do contágio pelo 
Covid-19", acrescenta a magistrada. "Isso porque, 
como já vimos, aquele que já violou a norma penal 
(...) estaria no 'grupo de risco dos violadores da 
quarentena." 
 
Flávio Augusto foi preso em flagrante em setembro 

do ano passado e ainda não foi julgado. Ele está no Centro de Detenção Provisória de Mogi das 
Cruzes (SP). 
 
Na decisão, do último dia 25 , a juíza ainda afirma que não há qualquer evidência de que fora do 
presídio a contaminação seria menor, porque "a transmissão da doença se dá pelo contato com 
pessoas infectadas e fora do presídio há possibilidade de contato com maior número de pessoas." 
 
Ela ainda diz que ele está sob medicação e tem a hipertensão controlada. 
 



 
 

O Ministério Público também foi contra a liberdade do preso, mas argumentou apenas que já havia 
decisão anterior de tribunal pela manutenção da prisão e que cabia à administração penitenciária 
adotar medidas de precaução para evitar contágio. 
 
Poucos dias antes da decisão, em 17 de março, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) havia 
recomendado que os magistrados revisassem prisões preventivas de pessoas que estavam há mais 
de 90 dias detidas ou que se enquadrem nos grupos de risco. 
 
A prisão pode ser substituída por medidas alternativas, como domiciliar ou utilização de tornozeleira 
eletrônica, por exemplo. 
 
Por causa dessa recomendação, conhecidos réus da Lava Jato e outras operações foram colocados 
em prisão domiciliar, como Paulo Preto, suspeito de operar para o PSDB, e o ex-deputado Eduardo 
Cunha (MDB). 
 
A juíza Vanêssa Christie Enande foi procurada por meio da assessoria de imprensa do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, que respondeu que "juízes não podem se manifestar sobre processos em 
andamento fora dos autos, porque é vedado pela Lei Orgânica da Magistratura". 
 
Já a advogada de Flávio Augusto, Simone Haidanus, afirmou por meio de nota que "o que se mostra 
mais chocante na decisão não é a negativa do pedido da defesa em si, mas a absoluta ausência de 
espírito humanitário por parte de uma magistrada". 
 
"Afirmações como 'quem viola norma penal não tem dificuldade para violar regras sanitárias ou 'o 
réu estará mais seguro preso do que solto representam, no mínimo, um desrespeito ao réu e sua 
família", diz a advogada. 
 
Para ela, houve "absoluto menosprezo a todos os profissionais que atuam na Justiça criminal e que 
vivenciam, de muito perto, a realidade do sistema carcerário no Brasil". 
 
Apesar do temor que o vírus se espalhe nas prisões, o ministro Sérgio Moro (Justiça) disse na terça 
(31) que não havia, até o momento, registro de casos positivos de Covid-19 em unidades prisionais. 
 
Moro defendeu o isolamento de detentos como medida de prevenção ao coronavírus. 
 
Mais de 5.000 presos já saíram de suas unidades em todo o país em decorrência da pandemia. 
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Toffoli pede esclarecimentos sobre decisão de 

desembargador do TJ-SP 
 

O ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho 
Nacional de Justiça, instaurou procedimento para 
esclarecer a decisão do desembargador Alberto 
Anderson Filho, que negou pedido de prisão 
domiciliar a uma presidiária sob o argumento de 
que apenas três astronautas 'ocupantes da 
estação espacial internacional por ora não estão 
sujeitos à contaminação pelo famigerado 
coronavírus'. 
 
Toffoli entendeu que tal decisão, 'em tese, 
caracteriza conduta vedada a magistrados, porque 
foi utilizada linguagem supostamente inadequada, 
o que, expôs, em tese, o impetrante e o paciente 
ao ridículo'. 
 
Ou seja, o magistrado não teria cumprido o que 
determina a Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
e o Código de Ética da Magistratura. 
 
A ação foi movida pela Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, representada pelo defensor 
público Douglas Schauerhuber Nunes, e pedia que 
uma detenta, Pamela Campos de Moraes, fosse 
colocada em prisão domiciliar como forma de 
prevenção à Covid-19. 
 
Como este Blog registrou, ao decidir em habeas 
corpus do qual foi relator na 7ª Câmara de Direito 
Criminal, o magistrado lembrou que liminar só 
pode ser concedida em casos excepcionais. O 
desembargador entendeu que não é o caso dos 
autos. (*) 
 
Toffoli determinou que sua decisão fosse 

comunicada à presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 'para que, no prazo de 
até 5 dias, intime o referido magistrado para que apresente informações acerca dos supostos fatos, 
à Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 15 dias'. 
 
Ao instaurar Pedido de Providências contra o desembargador, o presidente do CNJ atuou de ofício, 
ou seja, por iniciativa própria, decidindo como corregedor, uma vez que o titular da corregedoria 
nacional, ministro Humberto Martins, está em licença de saúde. 
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Nova pesquisa testará cloroquina em pacientes com 

sintomas leves 
 

Um grupo de médicos e cientistas brasileiros vai 
começar a testar a cloroquina em pacientes de 
pouca gravidade que foram infectados pelo 
coronavírus. A iniciativa foi comunicada ao 
presidente Jair Bolsonaro na quarta (1º). 
 
LINHA DE FRENTE  
Do projeto fazem parte a equipe do professor 
Marcus Lacerda, da Fiocruz de Manaus, e a 
cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar, do Incor 
(Instituto do Coração de SP). Os testes serão 
feitos em 210 pacientes. 
 
NA CHEGADA  
“O doente às vezes chega ao atendimento, não 
está tão grave e é mandado embora. E depois 
desenvolve complicações”, diz Marcus Lacerda. 
“Se, nessa fase, eu conseguir evitar [com a 
cloroquina] que ele inflame o pulmão, já será um 
avanço.” 
 
NA CHEGADA 2  
A cloroquina também poderia funcionar para 
diminuir a quantidade de vírus no paciente já 
nessa fase inicial. 
 
MUITA CALMA  
Marcus Lacerda diz que as pesquisas estão 
criando alta expectativa —mas alerta que é preciso 
ter muita cautela. “Elas são feitas para dizer se 
determinada droga funciona ou não. E a cloroquina 
pode não funcionar”, afirma. 
 
CHANCE  
Ele diz que a possibilidade de isso ocorrer é real. 

“É grande a chance de não encontrarmos um antiviral para o novo coronavírus”, afirma ele. “É muito 
difícil encontrarmos uma droga para os vírus respiratórios”. 
 
DOIS LADOS  
“O pesquisador não pode enviesar, não pode querer provar a todo custo que algo funciona e deixar 
de olhar para a parte ruim, que não está dando certo”, diz. 
 
EM LINHA  



 
 

Lacerda e Ludhmila já coordenam um estudo sobre a cloroquina que está sendo feito com 450 
pacientes de coronavírus internados em estado grave. 
 
PRESSA  
Ela detalhou os estudos para Bolsonaro na quarta (1º). Ao ouvir da médica que a pesquisa poderá 
demorar de dois a três meses para ser concluída, Bolsonaro perguntou: “E não tem nada 
preliminar?”. 
 
PRAZO  
Ludhmila disse que, antes de ter a evidência definitiva dos estudos, não será possível afirmar que a 
cloroquina poderá salvar vidas. E isso pode demorar de dois a três meses. 
 
PRAZO 2  
“O presidente está ansioso por uma solução, mas ouviu tudo com a maior atenção”, diz a médica. 
 
AGENDA  
Um outro grupo de médicos, que faz pesquisa com hidroxicloroquina e é liderado pelos hospitais 
Albert Einstein, Sírio Libanês, HCor, Moinhos de Vento e BricNet também esteve com Bolsonaro no 
mesmo dia. 
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Senado exclui aluguel residencial em projeto que suspende 

prazos 
 

O Senado vai votar hoje proposta que suspende 
prazos contratuais até 30 de outubro deste ano por 
causa da pandemia de covid-19. Pontos polêmicos, 
no entanto, serão retirados do texto, conforme 
adiantou ao Estadão/Broadcast a relatora do 
projeto, Simone Tebet (MDB-MS). 
 
A proposta foi idealizada pelo presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e 
protocolada pelo vice-presidente do Senado, 
Antonio Anastasia (PSD-MG). O texto é uma 
articulação entre o Congresso e o Judiciário em 
meio a um vácuo na articulação do governo do 
presidente Jair Bolsonaro. 
 
A relatora vai retirar do projeto a possibilidade de 
pessoas suspenderem o pagamento de aluguéis 
residenciais até outubro, como proposto 
inicialmente. O dispositivo recebeu críticas pelo 
risco de uma "moratória geral" no País e por 
amarrar a livre negociação do pagamento de 
aluguéis nesse período. 
 
Tebet vai manter a possibilidade de congelamento 
de liminar para desocupação de imóvel urbano nas 
ações de despejo, mas só até o dia 30 de outubro, 
e não mais até 31 de dezembro deste ano, como 
proposto no texto original. 
 
Outro ponto polêmico da proposta é a suspensão 
da regra que permite ao consumidor desistir de 

uma compra feita com entrega domiciliar (delivery) no prazo de 7 dias. Na prática, ele poderia 
devolver um produto comprado pela internet só depois de outubro. A relatora também vai retirar esse 
ponto da proposta, deixando a suspensão do prazo apenas para medicamentos e alimentos 
perecíveis. 
 
Lei de Dados 
 
Outra alteração feita por Simone Tebet é no adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
O projeto propõe que a nova regulação que estabelece regras de privacidade e segurança seja 
postergada em 18 meses, entrando em vigor apenas em fevereiro de 2022, por conta da pandemia 
da covid-19. No parecer da senadora, o marco do início da lei será fixado em janeiro de 2021. 
 



 
 

"Do jeito que vai ficar, o projeto vai ser fundamental para garantir segurança jurídica em um 
momento de maior instabilidade social e econômica. Do contrário, o Judiciário iria entrar em 
colapso", disse a senadora. 
 
Os efeitos da pandemia serão expressamente classificados em lei como caso fortuito ou de força 
maior. "Isso permite a flexibilização de regras para este momento", disse a parlamentar. O aumento 
da inflação ou avariação cambial, por outro lado, não serão considerados fatos imprevisíveis para os 
contratos. 
 
Cade 
 
No mesmo projeto, há proposta que suspende, até outubro, a exigência de aval do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para alguns negócios entre empresas. O órgão vê 
riscos de, com a proposta, empresas se associarem para dominar mercados. 
 
Pelo texto, as companhias não terão que notificar o Cade quando firmarem contrato associativo, joint 
venture (união de duas ou mais companhias) ou consórcio. Esse tipo de negociação, atualmente, 
precisa ser autorizada pelo órgão se durar por um período superior a dois anos. Fusões e aquisições 
continuariam seguindo as regras atuais, pelas quais o conselho tem que dar o aval antes de o 
negócio ser fechado. 
 
Tebet adiantou que vai ajustar o ponto sobre o Cade para permitir a aprovação do texto. 
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Ministros do TSE discutem adiar eleições para dezembro, 

mas descartam prorrogar mandatos 
 

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
cogitam adiar as eleições municipais de outubro 
para dezembro, devido à pandemia do coronavírus. 
A decisão sobre a data das votações deve ser 
tomada entre fim de maio e início de junho, a 
depender da situação sanitária do país. Ainda que 
o quadro não esteja definido, os ministros 
descartam a possibilidade de prorrogação dos 
mandatos atuais. Isso aconteceria se as eleições 
fossem reagendadas para 2021. Ou, ainda, se 
houvesse unificação com as eleições gerais de 
2022. 
 
— A saúde pública, a saúde da população é o bem 
maior a ser preservado. Por isso, no momento 
certo será preciso fazer uma avaliação criteriosa 
acerca desse tema do adiamento das eleições. 
Mas nós estamos em abril. O debate ainda é 
precoce. Não há certeza de como a contaminação 
vai evoluir. Na hipótese de adiamento, ele deve ser 
pelo período mínimo necessário para que as 
eleições possam se realizar com segurança para a 
população. Estamos falando de semanas, talvez 
dezembro — disse o ministro Luís Roberto 
Barroso, que vai presidir o TSE a partir de maio. 
 
O ministro afirmou que eventual prorrogação de 
mandatos não está sendo cogitada na Corte, 
porque violaria a Constituição Federal. 
 
— A ideia de prorrogação de mandatos dos atuais 
prefeitos e vereadores até 2022 não me parece 
boa. Do ponto de vista da democracia, a 
prorrogação frauda o mandato dado pelo eleitor, 

que era de quatro anos, e priva esse mesmo eleitor do direito de votar pela renovação dos dirigentes 
municipais. Se for inevitável adiar as eleições, o ideal é que elas sejam ainda este ano, para que não 
seja necessária a prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores — declarou. 
 
Barroso acrescentou que unificar as eleições municipais com a disputa nacional de 2022 seria 
prejudicial por outro motivo: os temas a serem tratados nas campanhas são totalmente diferentes. A 
disputa nos municípios é mais voltada para assuntos locais, como transportes, planejamento da 
cidade e limpeza urbana. Já a eleição geral trata de temas de interesse nacional, como política 



 
 

econômica e programas sociais. Além disso, unir eleições locais e nacionais seria inviável 
operacionalmente. 
 
— As eleições municipais deverão mobilizar 750 mil candidatos, cujas candidaturas precisam ser 
objeto de registro e que, em caso de impugnação, precisam ser decididas pela Justiça Eleitoral. Já é 
um número muito expressivo. Juntar a eles os questionamentos de registros de candidaturas à 
Presidência da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e às Assembleias 
Legislativas significa criar imensas dificuldades para a administração do pleito pela Justiça Eleitoral. 
Um verdadeiro inferno gerencial — afirmou. 
 
Barroso lembrou que houve prorrogação de mandatos durante a ditadura militar, quando uma 
emenda constitucional estendeu até 1982 o mandato de prefeitos e vereadores eleitos em 1976, e 
que deveria terminar em 1980. 
 
— Não custa lembrar que nesse meio tempo, o Congresso Nacional foi fechado, com base no AI-5, 
para outorga do chamado Pacote de Abril, um conjunto de medidas eleitorais igualmente 
casuísticas. E a campanha eleitoral se desenvolveu sob a égide da Lei Falcão, que somente permitia 
a exibição, na TV, da foto do candidato, sem direito a fala — observou. 
 
Embora não esteja definido se as eleições serão mesmo adiadas, providências que precisam ser 
tomadas pela Justiça Eleitoral antes da votação já foram suspensas, por conta do coronavírus. A 
maioria dos técnicos do tribunal está trabalhando remotamente. Por isso, não foi possível realizar um 
teste agendado para meados de março. Há outro teste marcado para depois da Semana Santa, que 
também deverá ser adiado. 
 
Os testes são de software e também do sistema operacional da urna. Além disso, há outros testes 
fundamentais que precisam ser realizados antes da votação, como simulações da eleição e 
totalização de votos. Também está suspenso o treinamento dos cerca de 2 milhões de mesários que 
atuarão nas votações, o que também prejudica o calendário da Justiça Eleitoral. 
 
Técnicos do TSE ouvidos pelo GLOBO também apontam uma outra questão: ainda que a eleição 
seja adiada para dezembro, existe uma série de providências que precisam ser tomadas depois das 
votações que precisariam ser ajustadas. Antes das posses dos eleitos, em 1º de janeiro, os 
candidatos devem apresentar prestações de contas e essas contas precisam ser analisadas pela 
Justiça Eleitoral. Em seguida, vem a diplomação dos candidatos. E, por último, a posse. Para os 
técnicos, a definição da data da eleição é fundamental para fazer esse planejamento. 
 
Em nota, a atual presidente do TSE, ministra Rosa Weber, declarou que não cogitava adiar as 
eleições de outubro por conta do coronavírus. Disse que o debate ainda era “precoce”. Barroso 
também tinha se pronunciado nesse sentido. Mas, diante do avanço da Covid-19 no Brasil, as 
conversas entre ministros tomaram outro rumo. 
 
Por lei, as convenções partidárias estão agendadas para agosto. É o início oficial do processo 
eleitoral. A depender do cenário da pandemia, não teria como realizar as convenções na data 
prevista. Nem tampouco as campanhas, que começam depois das convenções - ao menos nos 
moldes conhecidos. Eleições pressupõem o contato entre as pessoas. Não seria possível substituir 
isso por uma videoconferência, na visão de ministros. 
 
No TSE, também estão sendo discutidas formas de se fazer campanha sem aglomeração, caso não 
sejam adiadas a votação. Se essa hipótese seguir adiante, as campanhas deste ano serão as 



 
 

primeiras sem o chamado corpo a corpo. Os ministros também conversam sobre as zonas eleitorais. 
A dúvida é como realizar eleições sem fila para votar, ou com o menor número possível de pessoas 
reunidas. 
 
Ministros ouvidos pelo GLOBO lembraram que a definição da data das eleições não está somente 
nas mãos do TSE. O Congresso Nacional poderia aprovar uma proposta de emenda constitucional 
para mudar o calendário eleitoral. E, se for necessário adiar a posse dos eleitos, por conta das 
providências a serem tomadas depois da votação, também caberá aos parlamentares aprovar nova 
data. 
 
— A palavra final na matéria será do Congresso Nacional, a quem cabe aprovar emenda 
constitucional a respeito, se vier a ser o caso — concluiu Barroso.  
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Novo contesta recomendação do CNJ para reduzir prisões 

durante a pandemia 
 

A bancada do Novo na Câmara, além dos 
deputados Paulo Eduardo Martins (PSC) e Santini 
(PTB), querem reverter a recomendação do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de diminuir o 
fluxo de ingresso no sistema prisional em razão da 
pandemia do novo coronavírus. 
 
No projeto de decreto legislativo apresentado na 
Câmara, os deputados dizem que “é de causar 
perplexidade” a notícia de que criminosos do PCC 
buscarão se beneficiar da situação para liberar 
membros da facção. 
 
“É inadmissível que as intenções de uma 
organização criminosa encontrem amparo em uma 
recomendação do Conselho Nacional de Justiça.” 
 
Os parlamentares argumentam também: 
 
“Não se nega a necessidade de se tomar as 
medidas necessárias para a preservação da saúde 
das pessoas dentro dos presídios e 
estabelecimentos socioeducativos. Contudo, não é 
razoável que, para tanto, criminosos sejam 
colocados em liberdade. Não se pode aceitar que a 
sociedade brasileira, além de conviver com os 
riscos à saúde decorrentes da pandemia, tenha que 
lidar também com a ameaça à sua segurança, 
decorrente do desencarceramento de criminosos.” 
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Equação em aberto entre atestados de óbitos e testes 
 

Já somam 445 os registros por mortes respiratórias 
nos cartórios de Minas Gerais este ano. O número 
é 10 vezes maior do que o do mesmo período do 
ano passado, quando morreram 46 pessoas, 
mostram dados da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 
Mortes por causas respiratórias englobam 
insuficiência respiratória e pneumonia. Entre 1º de 
janeiro e 2 de abril deste ano, 175 pessoas 
morreram por insuficiência respiratória em Minas 
Gerais. No ano passado, 24 pacientes faleceram 
com a mesmo quadro. Os números foram 
atualizados às 18h de ontem. O total de mortos por 
pneumonia saltou de 22 para 270 na comparação 
com o mesmo período de 2019. 
 
Os números fazem parte do portal da 
transparência - plataforma eletrônica que reúne os 
dados registrados pelos cartórios de todo o país. 
"O portal surge com o objetivo de proporcionar 
uma melhor compreensão do impacto da pandemia 
do novo coronavírus à população, ao governo e à 
imprensa, contribuindo para a apuração de 
subnotificações de casos fatais", disse Luis Carlos 
Vendramin Júnior, vice-presidente da Arpen. A 
associação, fundada em 1993, representa a classe 
dos oficiais de registro civil de todo o país, que 
atendem a população em todos os estados 
brasileiros, realizando os principais atos da vida 
civil de uma pessoa: o registro de nascimento, o 
casamento e o óbito. 
 

As estatísticas fazem o recorte para essas duas doenças porque são patologias relacionadas ao 
surto de COVID-19 e que podem constar como causas de falecimentos. Consultado pelo Estado de 
Minas, o médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) Mateus Rodrigues Westin explica que a insuficiência respiratória é o termo 
utilizado para descrever a inadequada troca de gases pelo sistema respiratório. "Isso pode ser tanto 
por uma dificuldade de troca do oxigênio ou do gás carbônico, pois precisamos absorver o oxigênio 
e liberar o gás carbônico", disse. A pneumonia é um processo inflamatório, geralmente de origem 
infecciosa dos pulmões. 
 
O especialista explica que qualquer agente microbiológico pode levar ao quadro de pneumonia. 
"Mas, na grande maioria das vezes, são vírus e bactérias", acrescentou o médico. A COVID19 é 
uma doença com grande espectro de manifestação clínica, ou seja, pode provocar poucos sintomas 



 
 

ou sintomas com grande gravidade. "Os poucos sintomas estão atrelados a síndrome gripal (febre, 
tosse, dor de garganta, dor no copo). O polo de maior gravidade é quando começam as dores no 
peito para respirar", explicou o médico. 
 
De qualquer forma, o aumento de número de mortes por causas respiratórias é gritante de 2019 
para 2020. E, também, fora de época. Isso porque é o tempo frio que aumenta o risco de doenças 
respiratórias. 'Os casos começam a aparecer no fim do verão, início do outono com pico no inverno. 
É na época de frio que temos maior frequência de doenças relacionadas ao sistema respiratório', 
disse o médico. Pessoas com, por exemplo, bronquite, asma, enfisema pulmonar, podem 
desenvolver quadros de insuficiência ou pneumonia. 
 
Já em relação ao coronavírus no estado, há apenas um registro de morte no cartório, embora a 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) já tenha confirmado a quarta morte (leia 
texto nesta página). Mesmo a plataforma sendo um retrato fidedigno de todos os óbitos anotados 
pelos cartórios de registro civil do país, os prazos legais para pedir o documento e para seu posterior 
envio à Central de Informações da área (CRC Nacional), regulamentada pelo Provimento 46 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), podem fazer com que os números sejam ainda maiores. 
 
Isto porque a Lei Federal 6.015 prevê um prazo para registro de até 24 horas do falecimento, 
podendo ser expandido para até 15 dias em alguns casos, enquanto a norma do CNJ estabelece 
que os cartórios devem enviar seus registros à Central Nacional em até oito dias após a 
comunicação do óbito. 
 
"O painel em que constam as causas de morte por pneumonia ou insuficiência respiratória existe 
para dar transparência. O Registrador Civil do Brasil não tem nenhuma qualidade técnica para fazer 
qualquer referência ou diagnóstico comparativo", explicou Luis Carlos Vendramin Júnior, vice-
presidente da Arpen-Brasil ao ser questionado sobre a possibilidade de subnotificação da COVID-19 
entre as outras duas causas de morte. Ele reitera que a competência pelos números oficiais é do 
Ministério da Saúde. 
 
Ele esclarece, também, que o registro independe de um exame comprovatório, mas, sim, do 
diagnóstico fechado pelo médico que atendeu o falecido. "Os trâmites para fazer o registro são os 
seguintes: a pessoa morre e o médico que a atendeu na unidade de saúde elabora a declaração de 
óbito, atestando a causa, a data e o horário do falecimento. No caso da COVID-19, alguns médicos 
podem já ter o diagnóstico (seja pelo acompanhamento ou por exame). Então, no laudo médico, ele 
vai fazer essa identificação. Mas pode haver outros casos de pessoas que vieram a falecer e o laudo 
é inconclusivo", disse. Entretanto, esse laudo vai para análise laboratorial e, posteriormente, se 
confirma se havia ou não COVID-19. "Portanto, o painel não faz essa identificação e, sim, a 
identificação do que consta nas declarações médicas. 
 
O que se sabe com certeza é o que, no Brasil, o número de atestados de óbitos em que a causa 
aparece como suspeita ou confirmada de COVID-19, assinados por médicos em todo o país, é maior 
do que o total já divulgado pelo Ministério da Saúde: 368 até as 19h de ontem contabilizados na 
plataforma contra 299 do Brasil. No caso do dado do Ministério, o número refere-se exclusivamente 
a óbitos confirmados por exames. Segundo a plataforma, São Paulo lidera com 261 óbitos, e Rio de 
Janeiro, com 57, entre confirmadas e suspeitas. 
 
  



 
 

SUBNOTIFICAÇÃO 
 
O infectologista Mateus Rodrigues Westin lembra que a subnotificação é assumida por todas 
autoridades sanitárias do Brasil. Isso porque a própria orientação do Ministério da Saúde é que as 
pessoas com sintomas gripais - infectadas pelo coronavírus ou não - fiquem em casa. Só devem 
procurar o sistema de saúde quando o sintoma se agrava com a falta de ar, principalmente. Esse é o 
sintoma indiciativo que os pulmões podem estar acometido e que a COVID19 pode evoluir para um 
quadro de pneumonia", explica. "Além dessa recomendação, temos que considerar que ainda temos 
muitas pessoas com critério que buscaram o atendimento, foram notificadas como casos suspeitos e 
que não fizeram teste confirmatório", disse. Isso porque, depois que se iniciou a transmissão 
comunitária - quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção - 
não é possível atestar a grande maioria dos suspeitos. "Logo, vão aparecer outros levantamentos 
que mostram subnotificação. Inclusive, de casos graves e com o aumento de maior frequência de 
morte pela pandemia e a pneumonia e a insuficiência respiratória podem ser um desses indicativos", 
disse. 
 
BASE JURÍDICA 
 
Por sua vez, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que "a certidão de óbito é 
documento expedido nos termos da Lei Federal 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conhecida como 
Lei dos Registros Públicos e normatizações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tribunais de 
Justiça. A legislação preconiza que, ainda que não haja certeza da causa da morte, por exemplo por 
meio de um exame que traga essa comprovação, faz-se o registro indicando a causa provável. 
Havendo comprovação posterior sobre a causa da morte, é possível a retificação desse dado, nos 
termos da legislação." Com relação aos dados apontados, de acordo com a SES, eles podem ser 
interpretados como indicativo de número de ocorrências, mas não há como estabelecer relação de 
causa e consequência, pois somente com exames é possível determinar que a causa do óbito foi por 
adoecimento pela COVID-19'. 
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Judiciário de SC receberá por email declarações de óbitos da 

Covid-19 
 

A Justiça de Santa Catarina (PJSC), criou a conta 
de email para que as secretarias de saúde dos 
municípios e estaduais encaminhem as 
declarações de óbitos relativas a casos, suspeitos 
ou confirmados, do novo coronavírus. 
 
Com a medida, cabe aos serviços de saúde o envio 
por meio eletrônico das declarações, cópia de 
prontuários e demais documentos necessários à 
identificação do obituado para o Núcleo IV da 
Corregedoria-Geral de Justiça, que providenciará a 
devida distribuição aos cartórios de registro civil 
competentes para a lavratura dos registros civis de 
óbito. 
 
A medida atende à determinação da Corregedoria 
Nacional de Justiça (CNJ) e do Ministério de 
Estado da Saúde, que prevê procedimentos 
excepcionais para sepultamento e cremação de 
corpos durante a situação de pandemia. O 
endereço criado é o cgj.registrodeobito@tjsc.jus.br. 
 
As novas determinações foram enviadas para 
juízes diretores do Foro e com competência em 
registros públicos, além dos oficiais de registro civil 
das pessoas naturais e escrivães de paz. A 
disposição também foi enviada ao secretário de 
Estado da Saúde, Helton de Souza Zeferino, para 
que a comunique às secretarias de saúde dos 295 
municípios catarinenses. 
 
Durante o período da pandemia, o sepultamento e 
cremação de corpos poderão ser realizados com a 
declaração de óbito emitida pelas unidades de 

saúde, apenas nas hipóteses de ausência de familiares ou de pessoas conhecidas do obituado ou 
em razão de exigência de saúde pública. Os registros civis de óbito dos casos da Covid-19 terão o 
prazo de lavratura diferido e deverão ser realizados em até 60 dias após a data do óbito. 
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Justiça destina R$ 26,7 mi de acordo da J&F à Fiocruz para 

combate ao coronavírus 
 

A J&F chegou a um acordo com o Ministério 
Público Federal para a destinação de parte de seu 
acordo bilionário de leniência para o combate ao 
coronavírus. Em acerto homologado nesta quinta, 
2, o Grupo aceitou pagar imediatamente R$ 25,7 
milhões à Fundação Oswaldo Cruz. O dinheiro será 
usado na compra de testes sorológicos para 
combate ao covid-19, segundo ficou acertado na 
decisão do juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, 
Vallisney de Oliveira. 
 
O acordo de leniência prevê indenização de R$ 
11,4 bilhões, e o Ministério Público Federal chegou 
a pedir à Justiça que notificasse a hold para 
adiantar R$ 7,5 bilhões com o fim de combater o 
coronavírus. No entanto, em uma videoconferência 
para tratar da proposta, representantes da empresa 
declinaram sob a alegação de falta de saúde 
financeira para repassar o montante. 
 
Segundo os termos ajustados nesta quinta, 2, a 
Fiocruz terá de divulgar ao público que o 
investimento conta com recursos da Justiça 
Federal, e terá de se comprometer a prestar contas 
em até 180 dias. Fica proibido o uso para ‘fins 
político-partidários e para promoção pessoal de 
magistrados ou integrantes das entidades 
beneficiadas e, no caso destas, para pagamento de 
quaisquer espécies de remuneração aos seus 
membros’. 
 
A eventual mudança da destinação deve ser 
solicitada previamente à Justiça, que vai intimar a 
J&F e a Procuradoria para manifestação. 

 
Pelo acordo, fechado inicialmente em 2017, a maior parte da verba seria destinada a cobrir prejuízos 
causados nos fundos de pensão, no FGTS, na Caixa Econômica Federal, no BNDES e à União. 
Uma parte ainda será preservada para reparar o rombo no Petros e na Funcef. O valor total do 
termo é de R$ 11,4 bilhões. 
 
  



 
 

Pedido bilionário recusado 
 
Em seu pedido inicial, a Procuradoria queria que a hold adiantasse R$ 7,5 bilhões para destiná-los à 
Saúde. O restante, no valor de R$ 3,8 bilhões, continuaria a ser repassado aos fundos de pensão. 
 
Segundo o MPF, ‘pela proposta da Força-Tarefa Greenfield, o BNDES e a Caixa Econômica Federal 
devem abdicar em favor da União (Ministério da Saúde) dos valores de reparação que lhes eram 
dirigidos, o que não encontra óbice legal ou econômico, considerando que a União é acionista 
exclusiva de ambos bancos públicos’. 
 
No entanto, dias depois, o Grupo afirmou que não pode adiantar o pagamento por dificuldades 
financeiras, mas analisaria a elaboração de uma contraproposta. 
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Justiça permite que Rio e ES usem recursos de delação 

premiada no combate ao coronarívus 
 

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) 
permitiu que recursos provenientes de penas, de 
acordos de delação premiada e de outras 
medidas aplicadas nos processos penais possam 
ser usados para a aquisição de produtos e 
equipamentos médicos para o combate à 
pandemia do novo coronavírus (covid-19) no Rio e 
em Espírito Santo. A decisão foi feita através de 
resolução enviada aos juízos criminais do TRF-2. 
 
Dentre os materiais que poderão ser adquiridos 
com esses recursos estão respiradores, máscaras 
N95 e kits para teste de contágio da doença. 
 
A medida tem caráter excepcional e emergencial 
e terá validade enquanto durar o estado de 
calamidade pública por causa da pandemia 
decretado pelos governos federal e estadual. 
 
O uso dos recursos deverá ser feito através de 
publicação em edital para seleção de 
requerimentos realizados por entidades e órgãos 
públicos municipais, estaduais e federais que 
atuem na área de saúde pública e combate à 
pandemia. 
 
A resolução foi assinada na terça-feira pelo 
presidente do TRF-2, o desembargador federal 
Reis Friede, pelo vice-presidente Messod Azulay 
Neto, e pelo corregedor regional da Justiça 
Federal da 2ª Região, Luiz Paulo da Silva Araújo 
Filho. 
 
A medida atende a um dispositivo do Conselho 
Nacional de Justiça de 19 de março. 

 
A resolução não permite o uso dos recursos para entidades privadas, mesmo com finalidade social e 
sem fins lucrativos e com atuação nas mesmas áreas. 
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Coordenadoria da Mulher do TJMA lança campanha para 

incentivar denúncias durante a quarentena 
 

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (CEMULHER-TJMA) está 
trabalhando para garantir o atendimento às vítimas 
de violência e estimular as denúncias, durante o 
período de quarentena, em decorrência da 
pandemia mundial ocasionada pelo novo 
coronavírus (Covid-19). Com esse intuito, foi 
lançada a campanha "Isolamento social sem 
violência me representa", com vistas a disseminar 
informações nas redes sociais do Judiciário sobre 
as medidas protetivas de urgência, canais de 
atendimento e incentivo à denúncias. 
 
De acordo com especialistas, a situação de 
isolamento social contribui para que a violência 
doméstica e familiar contra a mulher se 
intensifique, tendo em vista o distanciamento de 
familiares e amigos, a dificuldade que as mulheres 
terão para pedir ajuda, dentre outros fatores. 
 
A presidente da CEMULHER-TJMA, 
desembargadora Angela Salazar, ressalta que o 
tema tem sido alvo de extrema preocupação entre 
os estudiosos e profissionais da área, inclusive os 
do Judiciário. 
 
"Estamos todos muito preocupados com a situação 
das mulheres vítimas de violência, durante esse 
período de pandemia e isolamento social. Por esse 
motivo, todas as coordenadorias do país estão 
empenhadas em desenvolver ações, que nos 
possibilitem chegar até essas mulheres e, assim, 

garantirmos a efetividade de seus direitos, nesse momento tão conturbado para todos nós", pontuou 
a desembargadora. 
 
CAMPANHA 
 
Com essa finalidade, a campanha "Isolamento social sem violência me representa" - idealizada pela 
Coordenadoria da Mulher do TJ, com o apoio da Assessoria de Comunicação (Ascom-TJMA) - 
aborda diversas questões de forma leve, informativa e ilustrativa, orientando as vítimas a 



 
 

denunciarem seus agressores, bem como a população em geral a denunciar casos de violência que 
sejam de seu conhecimento. 
 
Ligar ou enviar mensagens aos órgãos competentes, pedindo ajuda, ao se dirigir ao mercado ou até 
ao banheiro de casa, por exemplo, é uma das dicas fornecidas pela Coordenadoria às vítimas, em 
cards que serão postados nas redes sociais do Judiciário. 
 
A iniciativa atende à recomendação feita pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nesta semana, a 
todas as Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do 
país. Por meio da ação, o Judiciário maranhense também reforça que o atendimento às vítimas de 
violência continua nesse período e que a Justiça não para. 
 
Medidas como o afastamento do agressor do lar e decretação de sua prisão preventiva pelo 
descumprimento da lei, requerimento de medida protetiva para as vítimas ou a sua prorrogação 
podem ser solicitadas à Justiça.  
 
TELETRABALHO 
 
Em cumprimento ao Ato da Presidência nº 32020 e à Portaria Conjunta 142020 - assinada pelo 
presidente do TJMA e pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva - 
que dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-
19), no Poder Judiciário do Estado do Maranhão, a equipe da CEMULHER está atuando em regime 
de teletrabalho. 
 
Os profissionais que trabalham na Coordenadoria - assistentes sociais, psicólogas, analista em 
Direito e técnico judiciário - estão recebendo as demandas via email cemulher@tjma.jus.br ou por 
meio de ligações e envio de mensagens WhatsApp para o número: (98) 98876-5071. 
 
A coordenadora administrativa do setor, a assistente social Danyelle Bitencourt, esclarece que as 
atividades multidisciplinares externas - palestras, orientações à comunidade, distribuição de 
materiais informativos sobre a Lei Maria da Penha etc. - anteriormente programadas para março e 
abril estão sendo transferidas para os meses subsequentes. Essas ações abordam os mais variados 
projetos desenvolvidos pela Coordenadoria com vistas ao combate e enfrentamento à violência de 
gênero. 
 
"Nossa equipe técnica fará todos os alinhamentos necessários para o cumprimento integral do Plano 
de Ação elaborado para o ano de 2020, em consonância com a Resolução 254 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ)", garantiu a coordenadora. 
 
DENUNCIE 
 
As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas em delegacias e órgãos especializados, 
por meio do 190 ou do Ligue 180 (central de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia, 
de forma gratuita e confidencial, ou por e-mail, no endereço (ligue180@spm.gov.br). O serviço do 
disque-denúncia, de utilidade pública, é oferecido pela Secretaria Nacional de Políticas. 
 
INFORMAÇÕES: Para mais informações, entrar em contato com a CEMULHER do TJMA: email: 
cemulher@tjma.jus.br celular: (98) 98876-5071 (ligações ou mensagens via WhatsApp) 
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O tribunal é lugar de ciência também 
 

Por Rachel Herdy e Janaina Matida 
 
O fortalecimento da confiança na ciência é talvez a 
única coisa positiva que neste momento podemos 
extrair desta pandemia causada pela Covid-19. 
Teorias conspiratórias, negacionistas e 
pseudocientíficas colocam em risco a saúde da 
população brasileira. Nesse contexto, é importante 
que as autoridades — dos três poderes e em 
todas as esferas — busquem orientações nas 
opiniões de experts. 
 
Como era de se esperar, os desafios epistêmicos 
impostos pela Covid-19 já batem às portas dos 
tribunais de todo o país. E o judiciário brasileiro 
está, pelo menos em termos institucionais, 
relativamente bem-preparado para lidar com o 
problema. Há um conjunto de mecanismos 
processuais previstos para os juízes de tribunais 
superiores, mas também de primeira instância, 
que possibilitam a participação de experts nas 
decisões judiciais. Nos tribunais superiores, por 
exemplo, é frequente a convocação de audiência 
pública, por parte do relator do caso, para ouvir 
especialistas em matérias que escapam ao 
conhecimento judicial; e, mais comum ainda, é a 
participação de terceiros como amicus curiae 
(amigo da corte), os quais chegam inclusive a 
sustentar oralmente perante todos os ministros no 
Plenário. 
 
Na primeira instância, embora não se fale muito, 
há uma nova porta de entrada para a atuação do 
expert — não como perito, mas como amicus. A 
possibilidade de ouvir experts na qualidade de 

terceiros ao processo está prevista no artigo 138 do novo Código de Processo Civil (2015). O expert 
pode intervir no processo a pedido do juiz, das partes ou por interesse próprio manifestado 
pessoalmente ou por intermédio de pessoa jurídica. Uma vez que tal disposição se aplica não só a 
processos civis ordinários, mas também, de forma supletiva, a outros ramos jurídicos, temos uma 
significativa ampliação na possibilidade de participação do expert nos tribunais do país — sobretudo 
quando comparada à sua participação em audiências públicas, realizadas exclusivamente nos 
tribunais superiores. 
 



 
 

O atual momento — em que se reclama uma série de intervenções judiciais em meio a uma 
pandemia e muita desinformação — é uma boa oportunidade para se falar a respeito da relação 
entre ciência e decisão judicial. E nada pode ser mais oportuno do que o pedido de medida liminar 
incidental, no bojo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, que hoje espera 
decisão do Supremo Tribunal Federal. Trata-se do famoso caso em que o Supremo finalmente 
reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro. 
 
O pedido de medida cautelar incidental apresentado pelo autor da ação, o Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL), em conjunto com os amicus curiae que atuam no processo, apresenta evidências 
suficientes para justificar uma intervenção urgente com o objetivo de diminuir a população carcerária 
brasileira. O autor e os amicus apresentaram, dentre outros documentos comprobatórios, um 
parecer do Dr. Marcos Boulos – professor de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo e Assessor Especial da Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo – para sustentar a letalidade do Covid-19 no sistema penitenciário brasileiro. 
 
A situação é séria. 
 
Segundo o Relatório de junho de 2019 do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
(Infopen), a população prisional brasileira conta com pouco mais de 766 mil internos, dos quais 
752.277 encontram-se custodiados em estabelecimentos do sistema penitenciário e 14.475 em 
outras carceragens. Das pessoas mantidas em unidades prisionais, 347.661 (46,21%) encontram-se 
em regime fechado, juntas com mais 248.929 (33,09%) presos e presas provisórios, seguidas por 
125.686 mil (16,71%) pessoas em regime semiaberto e 2.406 (0,32%) em medida de segurança. 
Ainda, 721 pessoas (0,09%) encontram-se em tratamento ambulatorial e apenas 26 mil pessoas em 
regime aberto (3,57%). 
 
Fica fácil entender por que o Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial das populações 
prisionais. O Brasil chega inclusive a fazer uso de “outras carceragens” (14.475 presos); e nem 
assim temos o número de vagas necessárias para enjaular tanta gente. Faltam ao sistema prisional 
cerca de 300 mil vagas. Depois de inspecionar as condições de uma das delegacias brasileiras, o 
78º Distrito Policial de São Paulo, a Human Rights Watch afirmou o seguinte: 
 
“[E]ssa delegacia foi projetada para manter vinte detentos, ou seja, contava com quatro vezes mais 
detentos do que deveria. Em cada cela, além dos presos espremidos no chão, encontramos de cinco 
a sete presos pendurados em cordas. Mesmo nos minúsculos banheiros, havia de dois a três 
homens em cada cela que lá dormiam. A superlotação era tão extrema que não podíamos imaginar 
como aquele estabelecimento amontoou dezesseis detentos a mais, apenas alguns meses antes, 
como fomos informados.” 
 
Como se não bastasse, o alarmante número de 235.000 pessoas que vivem com alguma moléstia 
(hepatite, tuberculose, HIV, etc.) faz parte do reconhecido “estado de coisas inconstitucional”; no 
qual se encontra o sistema penitenciário brasileiro. Tudo é agravado pela falta de tratamento 
hospitalar: somente 37% das unidades prisionais conta com módulos de saúde, 48% das unidades 
prisionais sequer conta com farmácias, sem falar na queda do número de profissionais que atendam 
esta população. 
 
Não é difícil prever o que ocorrerá quando a variável Covid-19 é somada ao estado de coisas 
inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Além disso, nunca é demais lembrar que os 
custodiados convivem com 112 mil agentes penitenciários que servem ao sistema. O coronavírus 



 
 

que contamina um contamina o outro, e vice-versa. As grades nada podem contra os perversos 
efeitos da Covid-19. 
 
Não é por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados 
uma série de medidas, como a concessão de saída antecipada de regimes fechado e semiaberto a 
mulheres gestantes, lactantes, idosos ou demais pessoas presas que se enquadrem em grupo de 
risco; a reavaliação de prisões provisórias; a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão 
preventiva (observado o protocolo das autoridades sanitárias); dentre outras. 
 
Fica evidente que, se a violação aos direitos humanos dos presos ainda não tinha representado, por 
si só, motivo suficiente para a implementação de políticas públicas no sentido de mudar esta 
realidade, o risco de que a população carcerária que fatalmente será contaminada venha a 
comprometer a saúde pública como um todo agora traz a questão de volta. 
 
“Não há motivo para temor” — sugeriu recentemente o Ministro da Justiça, Sergio Moro. Para 
fundamentar esta conclusão, o ministro cita dados relativos a contaminações e números de presos 
em países como Itália e China. Mas há um grave equívoco metodológico da parte do Ministro. A 
plausibilidade da inferência que sustenta as previsões do Ministro da Justiça depende de que se 
traga à mesa dados empíricos sobre as condições carcerárias nesses países. Será que as 
condições de cumprimento da pena nesses países possuem o mesmo nível de degradação? Há 
déficit no número de vagas? Se sim, ele é tão severo quanto o nosso? A comparação requer que se 
considere as singularidades de cada sistema penitenciário, e não apenas a relação entre infectados 
e quantidade de presos. A luta contra um vírus que já se mostrou tão rápido e impiedoso não tolera 
atuações marcadas pelo desprezo a epidemiologistas e sanitaristas reconhecidos, que estão a 
repetir, incessantemente, a alta letalidade do vírus na realidade prisional brasileira bem como o risco 
concreto que essa realidade representa à saúde de toda a sociedade. Desempenhos institucionais 
apressados e simplistas não são exemplos a serem seguidos pelos juízes brasileiros. 
 
Para voltar ao ponto inicial deste artigo, a relação entre ciência e decisão judicial, o que se deve 
exigir da parte dos nossos juízes no atual cenário é que enfrentem de forma responsável o 
argumento técnico oferecido pelos especialistas. Juízes não podem decidir quem deve ser preso, 
mantido em prisão ou solto com base em achismos, preconceitos e desinformações ‒ sobretudo 
quando se está em jogo a vida das pessoas. À semelhança da deferência que esperamos da 
população em geral, quando o assunto é direito, também devemos exigir dos juízes uma postura 
deferencial quando o assunto escapa de suas capacidades epistêmicas. É claro que deferir à ciência 
não se confunde com deferir a qualquer coisa ‒ é preciso sempre ter cuidado com as muitas formas 
de pseudociência. 
 
O leading case que oferece critérios para a admissibilidade de experts nos tribunais foi o caso 
Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (1993), julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. 
Este precedente estabeleceu um conjunto de fatores ou indicadores para se aferir a confiabilidade 
científica do que afirma o expert: se a teoria pode ser e efetivamente foi testada; se a teoria foi 
publicada ou de alguma forma revisado por pares; qual a taxa de erro conhecida ou potencial do 
método utilizado; e se a teoria possui a aceitação geral na comunidade científica relevante. O que 
importa é que efetivamente exista uma correlação entre tais indicadores — ou outros já pensados 
pelos estudiosos do direito probatório — e a confiabilidade da informação oferecida pelo expert; e 
que os juízes (ou jurados) não se encontrem cognitivamente perdidos para os empregar. 
 
No que tange à Covid-19, como alertado por Fux em artigo recente, os juízes precisam ter a 
humildade de reconhecer a sua falta de expertise. É exatamente a busca por decisões racionais e 



 
 

justificáveis que impõe deferência epistêmica ao judiciário. Enquanto a pandemia mata e os 
cientistas de todo o mundo não alcançam inovações capazes de salvar nossas vidas, não há outro 
caminho que o da aplicação dos saberes científicos à realidade prisional brasileira. Longe de ser um 
problema exclusivo da população carcerária, a diminuição dos altos índices populacionais de 
custodiados consiste em estratégia séria de enfrentamento da pandemia no cenário nacional, com 
apoio em farto conjunto de evidências. O reconhecimento da deferência epistêmica é o único 
caminho para decisões racionalmente motivadas em casos como este. Em tempos pra lá de difíceis, 
saberemos: ainda há juízes no planeta Terra. 
 
Rachel Herdy é professora de teoria do Direito na UFRJ; doutora em sociologia pelo Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj) e co-líder do 
Grupo de Pesquisa Epistemologia Aplicada aos Tribunais (Great). 
 
Janaina Matida é professora de direito probatório da Universidad Alberto Hurtado (Chile), doutora em 
Direito pela Universitat de Girona (Espanha) e presta consultoria jurídica na temática da prova penal. 

 



 
 

Mais notícias importantes 
 
 
O GLOBO - 3 de abril - 04h30 
Para especialistas, redução de salários da MP 936 ajuda a preservar empregos, mas terá alto 
custo 
A medida provisória (MP) 936, que autoriza empregadores a reduzirem salários e jornada de 
trabalho durante a pandemia do coronavírus, deve atingir, segundo especialistas, seu principal 
objetivo: preservar empregos em meio à pandemia. Mas, para que as empresas respirem mais 
aliviadas, outras ações precisam acompanhar a ação. Para o trabalhador, não será fácil: simulações 
mostram que, mesmo com a compensação do governo, para quem ganha acima de R$ 10 mil a 
queda pode chegar a 57,31%. 
https://oglobo.globo.com/economia/para-especialistas-reducao-de-salarios-da-mp-936-ajuda-
preservar-empregos-mas-tera-alto-custo-24348303 
 
O GLOBO - 3 de abril - 07h37 
Economista que ajudou a criar o Bolsa Família defende auxílio de R$ 600 por seis meses a um 
ano 
Superintendente do Instituto Unibanco, o economista Ricardo Henriques, que coordenou a equipe 
responsável pela criação do Bolsa Família, diz que a velocidade é vital na transferência de renda e 
que o auxílio emergencial de R$ 600 prometido pelo governo para trabalhadores informais 
enfrentarem a crise do coronavírus tem que ser mantido por um período de até um ano. 
https://oglobo.globo.com/economia/economista-que-ajudou-criar-bolsa-familia-defende-auxilio-de-
600-por-seis-meses-um-ano-24348137 
 
METROPOLES (DF) - 2 de abril - 20h14 
Governo publica lei com crédito para pagar auxílio de R$ 600 
O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), assinou, na noite desta quinta-feira (02/04), 
a lei que cria o auxílio emergencial mensal de R$ 600 para trabalhadores informais pelo período de 
três meses. O projeto, de iniciativa do Congresso, foi apelidado de “coronavoucher”. 
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/governo-publica-lei-com-credito-para-pagar-auxilio-
de-r-600 
 
FOLHA DE S.PAULO - 3 de abril - 08h00 
Procuradoria entra na Justiça para Capes revogar portaria que levou a corte de bolsas de 
pesquisa 
O MPF (Ministério Público Federal) entrou na Justiça para exigir que a Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) suspenda uma portaria que alterou regras de 
distribuição de bolsas de pesquisa e resultou em corte de benefícios. A Procuradoria argumenta que 
o ato mudou de "forma abrupta" processos de concessão em andamento e que há danos para 
projetos de pesquisa e também para inúmeros estudantes. 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/04/procuradoria-entra-na-justica-para-capes-revogar-
portaria-que-levou-a-corte-de-bolsas-de-pesquisa.shtml 
 
CONJUR – 2 de abril – 20h59 
Toffoli confirma suspensão de decreto que restringia circulação de idosos 
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou seguimento a pedido de 
suspensão de liminar proposto pelo município de São Bernardo do Campo contra decisão do 
Tribunal de Justiça de São Paulo. 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-02/toffoli-confirma-suspensao-decreto-restringia-circulacao 



 
 

 
CONJUR – 2 de abril – 21h56 
Tribunais adotam audiências virtuais para dar seguimento a processos 
Em tempos de pandemia, os tribunais de Justiça buscam soluções remotas para dar prosseguimento 
aos trabalhos. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por exemplo, apreciou pedido de Habeas 
Corpus impetrado em favor do prefeito da capital São Luís. 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-02/tribunais-adotam-audiencias-virtuais-dar-seguimento-
processos 
 
A TARDE (BA) – 2 de abril – 21h19 
Denúncias de violência contra a mulher cresceram 9%, diz ministra 
O isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde e determinado pelos governos 
estaduais, para conter o avanço do novo coronavírus, deve aumentar os casos de violência 
doméstica contra a mulher no país, disse nesta quinta-feira, 2, a ministra da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, Damares Alves. 
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2124676-denuncias-de-violencia-contra-a-mulher-cresceram-
9-diz-ministra 
 
FOLHA DE S.PAULO - 3 de abril – 01h00 
Jornalista Rogério Gentile estreia coluna na Folha sobre direitos e justiça 
O jornalista Rogério Gentile, ex-secretário de Redação da Folha, estreia nesta sexta-feira (3) uma 
coluna no site do jornal em que promete noticiar, discutir e analisar investigações, processos e 
decisões judiciais. "A ideia é que seja uma coluna de informação e também analítica. Vai ter notícias 
e furos, e às vezes análise e opinião, sobre decisões judiciais, disputas empresariais, direitos 
individuais e direitos humanos, nas mais diversas áreas, procurando sempre ter como pano de fundo 
o universo jurídico", define. O primeiro texto, por exemplo, vai discutir a decisão da rede social 
Twitter de apagar publicações do presidente Jair Bolsonaro em que o político contraria orientações 
da Organização Mundial da Saúde sobre o novo coronavírus. 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/jornalista-rogerio-gentile-estreia-coluna-na-folha-
sobre-direitos-e-justica.shtml 
 


