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Mandetta vê crescer seu capital político 
 

Em atrito com o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro mandou um 
recado ao auxiliar ao dizer que ninguém no 
governo é "indemissível". A declaração, no 
entanto, soou como uma bravata para 
interlocutores do governo. Não há dúvida de que 
Bolsonaro deseja demitir Mandetta, mas sabe que, 
ao fazê lo, arrisca a própria imagem diante da 
popularidade que o ministro alcançou no 
enfrentamento à pandemia do coronavírus. 
Conquistou o apoio de líderes do Congresso, do 
Judiciário, da oposição e até mesmo de 
bolsonaristas. 
 
Pesquisas de opinião divulgadas ontem apontam 
que o ministro tem aprovação maior que a do 
presidente. Para aliados dos dois lados que 
acompanham de perto o cabo de guerra, Mandetta 
caminha para ganhar a mesma musculatura 
política que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, 
outro auxiliar cuja popularidade gera incômodo e 
desconfiança em Bolsonaro. 
 
Durante o agravamento da crise da covid-19, 
Mandetta, filiado ao DEM e ex-deputado por Mato 
Grosso do Sul por dois mandatos, ganhou 
projeção nacional. Diariamente, surge na 
entrevista coletiva, transmitida ao vivo por 
emissoras de TV, para falar sobre a evolução da 
pandemia. Nas últimas semanas, trocou o terno e 
a gravata por um colete azul do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Assim, se destaca dos demais 

ministros e se assemelha aos técnicos da sua pasta, que também usam trajes com a marca do SUS. 
 
No sábado passado, logo após ter uma conversa tensa com o presidente no Alvorada, o ministro da 
Saúde surgiu diante das câmeras com colete, as mangas da camisa dobradas e o cabelo molhado. 
Ali, voltou a defender o distanciamento social e criticou o discurso a favor do uso da cloroquina em 
casos do coronavírus, adotado por Bolsonaro e apoiadores. "Cloroquina não é panaceia", enfatizou. 
 
"Não é só um colete de quem está vestido para a guerra. Com o símbolo do SUS no peito, ele cria 
uma conexão com pessoas mais pobres, que não têm um serviço de saúde particular", disse a 
consultora de imagem para políticos e empresários Olga Curado. A especialista, que teve como 
clientes os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e o próprio Bolsonaro, mencionou a capacidade de 
Mandetta de, mesmo ao dar notícias duras, adotar uma linguagem simples, empática, apontando as 



 

 

soluções. Segundo ela, essa habilidade é fruto da experiência dele como ortopedista pediátrico por 
mais de 30 anos. "Apesar de Bolsonaro ficar minimizando o isolamento, por que as pessoas não vão 
para a rua? Porque elas preferem acreditar no doutor." 
 
Para a consultora, Mandetta também se sai bem ao evitar entrar na discussão política mesmo 
quando provocado pelo presidente. Anteontem, após Bolsonaro dizer que faltava "humildade" a ele, 
o ministro respondeu que estava trabalhando. "Eu trabalho. Só lavoro, lavoro", disse ao 
Estadão/Broadcast. 
 
Capital político. Na cúpula do DEM, a percepção de que Mandetta ganhou tônus político é nítida, 
mas os líderes do partido afirmam que é prematuro fazer projeções para 2022. A legenda chegou a 
cogitar a retirada do apoio ao ministro caso ele incorporasse a narrativa de Bolsonaro na condução 
da pandemia, o que não ocorreu. Pelo contrário, aliados reconhecem que o ministro dobrou a aposta 
na disputa com o presidente. 
 
Em 2018, o então deputado se disse decepcionado com a política e desistiu da reeleição. Agora, 
políticos próximos veem a possibilidade de ele se projetar para 2022 como um nome ao governo de 
Mato Grosso do Sul ou ao Senado, mas afirmam que não é este o foco agora. 
 
Diante da fritura e desgaste com o presidente, o ministro, em conversas reservadas, já não esconde 
que desejaria deixar o governo, mas afirma que não tomará a atitude para não arcar com o ônus de 
sair em momento de crise. "Médico não abandona paciente", disse ontem. 
 
No Planalto, a avaliação é de que, ao desafiar o presidente, seu superior hierárquico, o ministro dá 
munição para a oposição. Bolsonaro, por sua vez, sabe que se demiti-lo agora assume toda a 
responsabilidade da pandemia do coronavírus. 
 
Enquanto sofre ataques de Bolsonaro, Mandetta capitaliza apoio na cúpula dos demais Poderes. 
Anteontem, após ser criticado pelo presidente, o ministro jantou com os presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Foi aconselhado a ir "tocando o 
barco". O ministro também tem exibido bom relacionamento com o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. 
 
Além disso, é defendido até mesmo por bolsonaristas. Recentemente, na portaria do Palácio da 
Alvorada, uma mulher pediu que Bolsonaro "deixasse o ministro trabalhar". 
 
A mulher de Moro, a advogada Rosângela Moro, foi outra a sair em defesa do ministro. Ela publicou 
em seu Instagram a frase "In Mandetta I Trust" (Em Mandetta eu confio) , uma variação usada 
também por apoiadores do ex-juiz da Lava Jato. Poucos minutos depois, a publicação foi apagada. 
 
Empresa condenada pode ser contratada 
 
O governo Jair Bolsonaro autorizou a contratação de empresas condenadas por fraudes e 
irregularidades durante o período de pandemia do coronavírus. Até a tarde de ontem, o Ministério da 
Saúde já havia fechado pelo menos 30 contratos com dispensa de licitação, por valores que 
superam R$ 150 milhões, para a compra de equipamentos, de leitos de UTI e outros produtos. 
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Senado proíbe despejo e prisão por não pagamento de 

pensão 
 

O Senado aprovou, na manhã desta sexta-feira (3), 
em sessão remota e simbólica, por unanimidade, 
um projeto de lei que flexibiliza as relações jurídicas 
durante a pandemia do coronavírus em nove 
pontos, alterando com isso questões do direito civil 
e do consumidor. Amatéria ainda precisa ser 
aprovada pela Câmara dos Deputados. 
 
Entre os princípios alterados, estão o que proíbe 
que a justiça conceda liminares em ações de 
despejo até o dia 30 de outubro. A regra, contudo, 
só vale para as ações que foram protocoladas na 
justiça a partir do dia 20 de março, quando teve 
início no país as ações mais intensas para o 
combate ao vírus. 
 
Outra mudança aprovada no texto p ermite que haj 
a uma suspensão do prazo previsto no Código de 
Defesa do Consumidor relativo ao "direito de 
arrependimento" pelo prazo de sete dias 
nahipótese de entrega delivery, aquela que 
dizrespeito a compras feitas pela internet ou 
telefone e entregues em casa. A regra vale apenas 
em relação a produtos perecíveis ou de consumo 
imediato, como alimentos e medicamentos. 
 
"Não podemos esquecer que essas empresas 
também estão tendo problemas em seu 
faturamento, e essas empresas empregam 
trabalhadores, que precisam de seus empregos", 
defendeu a relatora, senadora Simone Tebet (MDB-
MS). 

 
O proj eto foi preparado pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, e 
apresentado pelo senador Antonio Anastasia (PSDMG). Apropostainicial tratava também da 
suspensão de pagamento de aluguéis até o 30 de outubro de 2020. 
 
Sem acordo, contudo, essa medida foi retirada do proj eto pelarelatora, senadora Simo- ne Tebet 
(MDB-MS), para que a votação pudesse ser acelerada. De acordo com a relatora, caso a suspensão 
dos aluguéis fosse mantida no projeto, podería trazer prejuízos tanto para os inquilinos quanto para 
os locatários. A mudança no texto teve aval do presidente do STF. 
 



 

 

"O momento é de instabilidade social e econômica no país, e precisamos levar em consideração 
todas as partes. O ideal é deixarmos esse tema para as negociações privadas", afirmou a relatora. 
 
A proposta elaborada pelo STF tem como objetivo aliviar as demandas do judiciário diante das 
ações que devem ser ingressadas como consequência de mudanças na eco nomia, como redução 
de salários e de jornada de trabalho dos profissionais. 
 
Diante desse cenário, outra mudança aprovada proíbe o regime fechado de prisão para os casos de 
atrasos em pagamento de pensão alimentícia. A regra vale até o dia 30 de outubro deste ano, prazo 
que devem durar as ações de combate à proliferação do vírus no país. 
 
O projeto também modifica a rotina das empresas e de condomínios. Reuniões e as sembléias 
poderão ser feitas a distância por videoconferência, e os votos de diretoria, enviados por email, mas 
a nova regra também só pode ser aplicada até o dia 30 de outubro. 
 
No caso das companhias abertas, caberá à CVM (Comissão de Valores Imobiliários) regulamentar 
esses procedimentos. 
 
Nos processos familiares de sucessão, partilha e inventário, os prazos serão congelados. A medida 
também prevê que fique a cargo do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) editar normas que 
prevejam medidas excepcionais de flexibilização da logística de transporte de bens e insumos e da 
prestação de serviços relacionados ao combate dos efeitos decorrentes da pandemia. 
 
Destacado para votação em separado, foi aprovada ainda uma emenda do senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES), que beneficia os motoristas de aplicativos. 
 
Pela medida, fica reduzindo temporariamente em 15% o repasse que os profissionais são obrigados 
a fazer às empresas durante o período de combate à pandemia. A medida, assim como o restante 
do projeto, precisa ser avaliada ainda pela Câmara. 
 
REGRAS MAIS FLEXÍVEIS 
 
O projeto de lei aprovado pelo Senado tem como base o dia 20 de março, data de publicação do 
decreto que declara calamidade pública os eventos causados pela pandemia 
 
Assembleias 
Antes: Poderiam ser feitas desde que respeitando as regras sanitárias instituídas 
Agora: Feitas por meio eletrônico até o dia 30 de outubro. A manifestação do participante deverá ser 
feita de forma que assegure a segurança do voto 
 
Compras pela internet 
Antes: Ficava proibido o artigo do Código de Defesa do Consumidor que prevê que a devolução de 
todo e qualquer produto adquirido por meio de entrega em casa tenha de ser feito até o prazo 
máximo de sete dias, o chamado direito de arrependimento 
Agora: O projeto aprovado permite a desistência e devolução apenas de produtos perecíveis (como 
alimentos) ou de consumo imediato, como medicamentos 
 
Despejos 
Antes: Justiça não poderia conceder liminares para ações de despejo até o dia 31 de dezembro 
deste ano 



 

 

Agora: Ações de despejo ficam proibidas até o dia 30 de outubro, desde que estejam relacionadas a 
ações ingressadas até o dia 20 de março 
 
Usucapião 
Antes: Ficavam suspensas a aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas 
espécies de usucapião, até 30 de outubro de 2020 
Agora: Ficam suspensas apenas a partir da vigência da lei até o dia 30 de outubro 
 
Síndicos 
Antes: A assembleia para escolha do síndico deveria ser feita por meio virtual, em caráter 
emergencial, durante a pandemia 
Agora: Não sendo possível assembleia virtual, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de 
março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020 
 
Empresas 
Antes: Ficava permitido cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa 
comprovada, até 31 de outubro 
Agora: A regra é permitida apenas para contratos iniciados a partir de 20 de março 
 
Pensão alimentícia 
Antes: Estabelecia, sem tempo determinado, mudança no Código Penal para que a prisão em caso 
de atraso de pensão alimentícia fosse realizada em regime domiciliar, e não fechado 
Agora: A prisão domiciliar só pode ser aplicada até 30 de outubro 
 
Veículos 
Antes: Proibia até 30 de outubro a lei que permitia os veículos trafegarem com número máximo de 
passageiros ou peso bruto total 
Agora: Caberá ao Contran (Conselho Nacional de Trânsito editar as normas) 
 
Proteção de dados 
Antes: O projeto inicial previa que a lei passasse a vigorar 36 meses após sua publicação 
Agora: A lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021  
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Entrada em vigor de lei de proteção de dados é adiada 
 

O Senado aprovou nesta sexta (3) o adiamento da 
entrada em vigor da LGPD (Lei Geral de Proteção 
de Dados), que era prevista para agosto. O tema foi 
incluído no PL 1.179/2020, que flexibiliza leis do 
direito privado para o enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus. 
 
O projeto, encabeçado pelo presidente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, e 
protocolado pelo senador Antonio Anastasia (PSD-
MG), precisa passar pela Câmara dos Deputados e 
pela sanção do presidente Jair Bolsonaro. 
 
Devido à urgência do tema, a expectativa é que o 
texto seja aprovado nas próximas instâncias. 
Comisso, ALGPD passa a valer em janeiro de 
2021, com punições previstas para agosto de 2021. 
 
A mudança da data da legislação já era objeto de 
outros quatro projetos de lei no Senado. As 
principais justificativas para o adiamento no 
contexto de calamidade pública são que a 
autoridade reguladora da lei (ANPD) ainda não foi 
criada na prática e que o caixa das empresas vão 
sofrer impacto direto na crise, tendo dificuldades 
para se adaptar à legislação, aprovada em 2018. 
 
No entendimento da relatora Simone Tebet (MDB-
MS), a lei não dará conta de proteger o cidadão se 
não sair junto à autoridade, que serve para orientar 
e regular empresas e setor público. 
 

Associações do setor de comunicação, entidades civis ligadas à privacidade e uma comissão da 
OAB se opõem ao adiamento. Eles têm pressionado o Congresso para manter a vigência da norma 
em agosto. 
 
Alegam que há urgência em proteger garantias de privacidade diante do uso de tecnologias de 
monitoramento - como geolocalização e reconhecimento facial - durante a epidemia. Também 
temem que, passado o período de calamidade, o Poder Público desfrute de certa flexibilização de 
regras para tratar os dados da população. 
 
Outro argumento é que o projeto de lei de Anastasia versa sobre assuntos do direito privado, quando 
a lei de proteção também incide sobre as responsabilidades da administração pública. 
 



 

 

A comissão de proteção de dados da OAB-RJ destaca que, sem a LGPD, marcos como o decreto 
que cria o Cadastro Base Cidadão, editado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, ganham força e 
trazem risco em caso de eventual abuso de poder. 
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Reação descontrolada à crise ameaça deixar rastro de 

destruição no Brasil 
 

Marcos Lisboa 
 
A grave crise que o mundo atravessa está 
forçando os países a adotar medidas excepcionais 
para enfrentar a pandemia e seus efeitos 
colaterais sobre o emprego e a economia. 
 
Alguns reagiram com coordenação e equilíbrio e 
retornarão à normalidade passada a pandemia. No 
Brasil, no entanto, areação descontrolada ameaça 
deixar um rastro de destruição do qual será difícil 
nos recuperarmos. 
 
Neste difícil momento, é preciso tanto agilidade 
quanto serenidade. A saúde e a proteção das 
famílias mais vulneráveis devem ser as nossas 
prioridades. Muitas medidas têm sido anunciadas 
para tratar dos problemas da população. 
 
Nessas horas, surgem também muitos pedidos 
oportunistas que se valem da grave crise para 
obter benefícios. Todo o cuidado é pouco, porque 
estamos hipotecando o nosso futuro. 
 
Todo recurso gasto hoje será cobrado nos 
próximos anos. Chegamos a esta crise com uma 
das maiores dívidas públicas entre todos os 
emergentes, o que quer dizer que sairemos ainda 
mais fragilizados. E essa dívida terá que ser paga 
por nós e nossos filhos. Não será fácil. 
 
Estamos mais pobres; todos nós. Alguns, porém, 
demasiadamente expostos ao flagelo da falta de 

renda e de assistência. Esses devem ser a imediata preocupação das políticas emergenciais. 
 
Empresas de todos os tamanhos estão assistindo a uma queda vertiginosa das suas receitas, 
enquanto suas despesas permanecem elevadas, a menos que demitam trabalhadores. Não 
queremos isso. Muitas terão prejuízos significativos nos próximos meses e vão ter que utilizar os 
seus recursos, se ainda os tiverem, para honrar as suas obrigações e sobreviver. 
 
Cabe à política pública auxiliar as pequenas e médias empresas, que têm maior dificuldade em 
apresentar garantias para conseguir crédito, desde que preservem o emprego. É fundamental, por 



 

 

outro lado, remunerar ou pagar àquelas empresas que continuam a oferecer seus bens e serviços, 
apesar da adversidade. 
 
Essas políticas devem, neste momento, ser financiadas com o aumento da dívida, que deverá 
começar a ser equacionada apenas após o fim da grave crise, com a volta da normalidade. 
 
Devemos ter cuidado com as propostas mirabolantes, como se o poder da caneta resolvesse os 
problemas de todos. Vendem ilusões. 
 
Deixar de pagar aluguéis pode parecer uma boa ideia. Mas e os proprietários que dependem dessa 
renda para sua sobrevivência? Não pagar contas de luz e telefonia parece fazer o bem para muitos. 
Mas o que ocorrerá se os fornecedores desses serviços entrarem em dificuldades insolúveis? 
 
Permitir que alguns não paguem suas obrigações beneficia os favorecidos em detrimento dos seus 
fornecedores, que vão enfrentar dificuldades ainda maiores, afinal não estão sendo pagos pelos 
serviços já realizados. A cada um que deixa de pagar o que deve corresponde outro que deixa de 
receber. 
 
Liminares têm sido concedidas para empresas terem seus aluguéis reduzidos com a justificativa de 
"desequilíbrio financeiro na relação contra mal". Outras decisões judiciais determinam o fechamento 
de fábricas. Na ausência de coordenação das ações, o Judiciário opta por tomar medidas sem a 
avaliação técnica das suas justificativas ou das suas consequências. 
 
Moratórias generalizadas autorizadas por leis ou decisões judiciais podem gerar reações em cadeia 
e comprometer permanentemente o mercado de crédito e a atividade econômica. 
 
Propor que quem trabalha, empresta e produz não deva ser remunerado, enquanto quem não 
trabalha continua a receber, é a rota para nossa destruição. 
 
Impor novas obrigações às empresas, como empréstimos compulsórios ou aumentos da tributação, 
é condenar muitas à falência e ao aumento do desemprego. Nenhum país dos 43 catalogados que 
enfrentaram esta crise aumentou impostos. E não o fizeram por boas razões. 
 
Nesta fase, cabe ao poder público auxiliar na preservação do setor privado, não o fragilizar ainda 
mais. 
 
As medidas que adotarmos nesta difícil fase repercutirão por muitos anos. Se agirmos com 
irresponsabilidade, diremos àqueles que investem: vocês erraram ao fazê-lo. 
 
É preciso lembrar que a crise passa. Mas, se destruirmos muitas de nossas empresas, haverá 
menos produção, emprego e renda quando a pandemia for controlada. 
 
Medidas oportunistas ou pouco refletidas a respeito de suas consequências trariam impactos 
permanentes sobre a confiança no país e as instituições econômicas. Sairíamos ainda mais pobres 
do que estamos agora. 
 
Há muitos anos, crescemos pouco, e muitas empresas já desistiram do nosso país em razão das 
muitas medidas oportunistas adotadas no passado. É preciso cuidar do emprego agora e do 
emprego futuro. E preciso cuidar da renda agora e da renda futura. É preciso cuidar dos vulneráveis. 
E é preciso evitar o populismo que promete o paraíso e entrega a desolação. 



 

 

 
O Brasil já desperdiçou demasiadamente seu passado com medidas oportunistas. Esta grave crise 
nos acomete em meio a muitas desavenças entre os Poderes. Devemos superá-las. Há dificuldades 
urgentes a serem enfrentadas. Insistir em disputas miúdas apenas nos levará ao fracasso como 
nação. 
 
O país nos pede responsabilidade, serenidade, urgência e união. Precisamos atentar para as muitas 
necessidades do presente, assim como devemos cuidar do futuro. 
 
Propor que quem trabalha, empresta e produz não deva ser remunerado, enquanto quem não 
trabalha continua a receber, é a rota para nossa destruição 
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CNJ pede para juízes “racionalizarem o uso” de tornozeleiras 

para que dispositivo não falte 
 

Para evitar a escassez de tornozeleiras eletrônicas 
durante a crise do coronavírus, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) emitiu uma nota 
orientando juízes a “racionalizar o uso” do 
dispositivo. A ideia é que eles adotem os critérios 
sugeridos pelo órgão e evitem, assim, que o país 
fique desabastecido do equipamento.  
 
Já há relatos de falta de estoque de tornozeleiras 
no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Santa 
Catarina, Tocantins, Sergipe, Paraíba e Mato 
Grosso do Sul. Entre as dificuldades apontadas 
pelos estados estão questões burocráticas de 
licitações, queda na oferta de componentes do 
aparelho que são produzidos na China e 
problemas com a logística das entregas. 
 
Na nota, CNJ pede aos juízes que as tornozeleiras 
sejam aplicadas para casos específicos, como de 
idosos e outros integrantes do grupo de risco da 
covid-19 que estavam em regime fechado. O órgão 
solicita que juízes evitem usar o dispositivo em 
pessoas que já estavam em regimes nos quais 
tinham contato com a sociedade antes da 
pandemia, como o semi-aberto e aberto.  
 
Desde que a crise da covid-19 começou, as 
tornozeleiras vem sendo adotadas de forma 
excepcional pelo judiciário em determinados casos 
para evitar a contaminação em massa nos 
presídios do Brasil, que operam 70% acima da 
capacidade. 
  

https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/cnj-pede-para-juizes-racionalizarem-o-uso-de-tornozeleiras-para-que-dispositivo-nao-falte.html
https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/cnj-pede-para-juizes-racionalizarem-o-uso-de-tornozeleiras-para-que-dispositivo-nao-falte.html
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Pandemia, justiça e vida 
 

NELSON MISSIAS DE MORAIS 
Desembargador, presidente do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) 
 
A história da humanidade é marcada por grandes 
tragédias, grandes calamidades, algumas delas 
registradas em hieróglifos e tabuinhas pré-
históricas de barro, milhares de anos antes da Era 
Cristã, e outras consolidadas e registradas nos 
textos bíblicos e poéticos, como a Odisseia, de 
Ulisses. A era moderna da civilização ocidental 
também conheceu suas tragédias, as mais 
recentes e mais repertoriadas delas sendo a gripe 
espanhola e as duas grandes guerras, todas do 
século 20. 
 
Nenhuma das tragédias históricas, todavia, por 
mais comoção e desespero que tenham provocado 
à época, aconteceu no cenário da "aldeia global", 
antecipada pelo teórico da comunicação e 
educador canadense Marshall McLuhan, que os 
dois grandes trágicos acontecimentos do século 21 
mereceram: o ataque terrorista às torres gêmeas 
de Nova York, em setembro de 2001, e a atual 
pandemia do coronavírus, já presente em todo o 
planeta. 
 
Calamidade que, diga-se, era impossível que 
qualquer dirigente ou autoridade, público ou 
privado, estivesse preparado para enfrentar e 
adotar medidas efetivas e rápidas diante do que 
está efetivamente acontecendo. 
 
O Poder Judiciário, a exemplo dos demais poderes 

e instituições, também se viu no primeiro momento impactado, especialmente porque as notícias 
iniciais eram inconclusivas, além de permeadas por essa praga das redes sociais que são as fake 
news, semeando desinformação. 
 
Em Minas, a perplexidade durou pouco e logo passamos à ação, sempre respaldados por 
informações técnicas de todas as áreas, mas fundamentalmente a de saúde. Definimos nosso foco 
com a equipe, logo de início, em duas direções: em primeiro lugar, preservar as vidas de 
magistrados, servidores, colaboradores e usuários em geral das unidades judiciárias; em seguida, 
garantir a prestação jurisdicional indispensável para o momento, de forma responsável e eficaz. 
 



 

 

Para alcançar esses dois objetivos, pudemos contar com duas variáveis essenciais: a compreensão, 
dedicação e competência de nosso quadro de magistrados e servidores e o grande avanço 
tecnológico que obtivemos nos dois últimos anos, que possibilitou a implantação do sistema remoto 
de funcionamento, com a maioria do pessoal em teletrabalho, sem muitos percalços. Assim, os 
problemas surgidos no início foram sendo superados, gradativamente, e hoje nosso funcionamento e 
atendimento ao jurisdicionado se desenvolvem a contento, embora ainda não inteiramente 
assimilado, por questões culturais. 
 
A título de exemplo, basta dizer que nos 12 dias de funcionamento do sistema remoto, incluídos dois 
fins de semana, foram produzidos pelos magistrados e servidores mineiros exatos 973.468 atos 
judiciais, entre sentenças, decisões, despachos e movimentações processuais em geral, entre 
outros, com média diária superior a 62 mil atos. Foram proferidos 104 mil despachos e quase 30 mil 
decisões pelos magistrados. 
 
Estamos preparados para dar sequência a esse trabalho, em sintonia com o Conselho Nacional de 
Justiça, que, por intermédio de seu presidente, ministro Dias Toffoli, tem orientado e conduzido com 
competência a atuação dos tribunais brasileiros. Permanece em todos nós a mesma angústia - que 
é a de não saber até quando e qual preço iremos pagar -, mas mantemos, também, a convicção de 
que, a exemplo de toda a cidadania brasileira, o Poder Judiciário estará mais forte quando a 
pandemia for vencida. 
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Parceria entre cooperativas e cooperados 
 

Kellin Cris Vacari Conchon* 
 
Sem sombra de dúvidas, o momento em que o 
Brasil e o mundo estão vivendo foi apenas 
idealizado em filmes de Hollywood, nunca se 
imaginou que a Disney fecharia as portas, ou que o 
campeonato de Fórmula 1 fosse adiado, ou, ainda, 
que a Times Square ficasse vazia e tudo ao 
mesmo tempo. 
 
Já é possível prever alguns problemas que se 
seguirão decorrentes do fechamento do comércio e 
isolamento total da população, como dificuldade no 
pagamento de contas, desgastes das relações 
trabalhistas, desemprego, impasses contratuais, e 
etc. A tendência é que questões jurídicas 
aumentem e devem sobrecarregar, ainda mais, o 
Judiciário. Com isso, discussões iniciadas no 
tempo de hoje tendem a demorar anos ou décadas 
para serem solucionadas. 
 
Muitas incertezas e dúvidas surgem e aumentam 
ao se ter que escolher entre preservar vidas e se 
preservar as relações econômicas e a própria 
subsistência financeira pessoal e de empresas. O 
momento, porém, não é para pânico e há 
alternativas para ajudar a preservação dos vínculos 
e manutenção das atividades, assim, como 
preservar a vida. 
 
Uma alternativa para a solução de questões que 
poderão surgir diante do cenário que o Brasil se 
encontra, pauta-se na utilização dos chamados 

meios autocompositivos de solução de conflitos, quais sejam: a negociação, conciliação e mediação. 
Na prática, ao invés de buscar o judiciário para decidir um conflito, opta-se por resolver de forma 
mais rápida e na qual a solução será construída pelas pessoas envolvidas. 
 
Estes métodos, amplamente utilizados no exterior, ganharam força no Brasil nos últimos anos, 
especificamente, a partir de 2015 com a publicação da Lei da Mediação, Lei 13.140/2015, o novo 
Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, e consequente ações do Conselho Nacional de Justiça 
para promover a utilização dos meios alternativos de solução de conflitos. 
 
A utilização de mediação e assessoria especializada em negociação de contratos e questões 
trabalhistas, por exemplo, pode ser decisiva para resolver problemas de forma que otimize tempo e 



 

 

evite desgaste financeiro e emocional para os envolvidos. Um processo judicial custa caro e, mesmo 
que se tenha uma sentença a seu favor, por vezes, não se consegue cumpri-la. 
 
A decisão que se tem é imposta e, por ser assim, na cobrança de uma dívida, por exemplo, a forma 
de pagamento estipulada pode não estar de acordo com as condições do devedor e, este continuar 
a não pagar. 
 
Com a utilização da mediação ou da conciliação, por exemplo, os envolvidos, com a ajuda de um 
profissional capacitado, sentam-se, conversam e negociam uma forma para solucionar o problema 
que seja bom para ambos os lados. É importante ressaltar que, ao participarem do processo de 
formação de um acordo, ambas as partes realmente entendem o problema e, além de questões 
financeiras, atingem uma pacificação interior que gera a pacificação social e, consequente, ganhos 
para os envolvidos e para a comunidade. 
 
A mediação é uma técnica amplamente difundida nos EUA já nos anos 70, inclusive, sendo, em 
algumas situações, obrigatória antes de ajuizar uma ação no judiciário. Um dos princípios da 
Mediação é a informalidade, ou seja, pautado no diálogo, porém estruturado e com base legal. Além 
deste princípio, um outro é importante, o da confidencialidade, ou seja, diferentemente do processo 
judicial que é público e qualquer um pode ver, na mediação somente as partes tem acesso ao que 
foi tratado. 
 
As cooperativas, em sua essência, se pautam em 7 princípios que são a base para as tomadas de 
decisões e condução das atividades. Eles refletem seus valores e norteiam a relação com os 
cooperados. E, como a essência do cooperativismo é diferenciada, este é o momento para soluções 
diferenciadas. 
 
O interesse pela comunidade, princípio pelo qual as cooperativas desenvolvem suas atividades com 
a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estão inseridas, 
está intrinsecamente ligado à mediação, pois ambos tem como premissa a manutenção das relações 
com a finalidade de se manter vínculos sustentáveis. Por isso, diante da crise que se apresenta, o 
cooperativismo pode fortalecer as relações entre cooperativas, cooperados e comunidade. 
 
Para dar início à mediação, cooperados ou cooperativas, podem entrar em contato com um 
mediador ou uma Câmara de Mediação, ou, ainda, com um advogado especialista em Direito 
Colaborativo. Um convite é enviado a outra parte e, caso esta também aceitar tratar a controvérsia, 
um mediador é escolhido para auxiliar as partes a encontrarem uma solução amigável. Nenhuma 
decisão é imposta, as partes constroem juntas uma solução que se alcançada, será levada a termo, 
ou seja, será redigido um acordo o qual pode ser homologado no judiciário, se for o caso. 
 
Com a utilização da mediação, as relações podem ser mantidas, o que é extremamente importante 
para as cooperativas e cooperados. Não há necessidade de se criar mais atritos e conflitos em um 
momento que por si só já gera tensões, é possível construir acordos e manter vínculos. 
 
As principais características da mediação, é que ela proporciona um procedimento voluntário, 
confidencial e com base nos interesses das partes envolvidas. É de extrema importância que os 
departamentos jurídicos das cooperativas comecem a avaliar formas de solução dos problemas 
diferentes do judiciário, que propiciem melhores resultados. 
 



 

 

A mediação tem semelhança com os princípios cooperativistas, é, também, pautada na livre adesão, 
assim, como o cooperativismo. As pessoas escolhem ser cooperados, assim como escolhem a 
melhor forma para solucionar problemas. 
 
Para que o cooperativismo continue forte, são necessárias medidas inovadoras que gerem 
resultados e, ainda, deem ainda mais credibilidade para o setor. Ao se optar pela mediação é 
possível a solução de problemas e a manutenção dos vínculos e, assim fortalecimento o 
cooperativismo. 
 
* Mediadora e conciliadora extrajudicial. Conciliadora voluntária do Cejusc/Maringá. Advogada. 
Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Estado do Paraná 
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Covid-19: Suspensão dos prazos processuais ou do 

processo? 
 

Ewerton Gabriel Protázio de Oliveira 
 
Uma questão bastante intrigante circunda a 
publicação da Resolução n.º 313, de 19 de março 
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e das 
demais resoluções e atos normativos editados 
pelos tribunais jurisdicionais para conter a 
transmissão do Novo Coronavírus: a situação de 
pandemia da Covid-19 autorizaria a suspensão dos 
prazos processuais ou a própria suspensão do 
processo, nos termos do artigo 313, VI, do 
CPC/15? 
 
Diz o referido artigo que se suspende o processo, 
dentre outras hipóteses, por motivo de força maior. 
 
A força maior aqui tem uma amplitude significativa 
considerável. Tanto pode decorrer de causas 
naturais (uma enchente que alaga o fórum), como 
também de ações humanas (uma ameaça de 
destruição terrorista que enseja a evacuação do 
local). 
 
Aliás, há bons exemplos práticos que já ocorreram 
no cotidiano forense: uma tempestade que 
destelhe o fórum ou impeça o trânsito nas suas 
vias de acesso; um incêndio; um toque de recolher 
determinado pelas autoridades policiais; o 
fechamento do fórum por recomendação da defesa 
civil (considerando que o peso dos autos do 
processo colocou em risco a estabilidade do 
prédio) e até mesmo um ataque hacker que tira do 
ar o sistema de processo eletrônico.[1] 
 

É de se ver, portanto, que a força maior representa qualquer evento inevitável, que independa da 
vontade dos sujeitos processuais e que impeça o curso do procedimento.[2] 
 
Nesse passo, fácil é o enquadramento da pandemia da Covid-19 como situação de força maior apta 
a ensejar a suspensão de todos os processos judiciais no país. 
 
Isso porque, com base no Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, o Congresso Nacional 
reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública do país em decorrência da famigerada 
patologia. 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-04/covid-19-suspensao-prazos-processuais-ou-processo
https://www.conjur.com.br/2020-abr-04/covid-19-suspensao-prazos-processuais-ou-processo


 

 

 
E a calamidade pública, conforme também acredita Luciano Vianna Araújo[3], não deixa de ser mais 
uma hipótese de força maior (assim como um desabamento, um incêndio etc.). 
 
Ora, é fato que a pandemia está impedindo o curso regular dos procedimentos, afinal, os 
magistrados, servidores e colaborados do Poder Judiciário, de forma repentina e sem preparo 
prévio, foram encaminhados ao trabalho remoto, sem contato pessoal com outros colegas e com as 
partes. 
 
Da mesma forma os advogados e demais representantes. É inquestionável que também tiveram 
graves limitações na prática de atos processuais e até mesmo no relacionamento com o Judiciário. 
 
Essa situação retrata a precariedade que passa a função jurisdicional, exigindo dos seus integrantes 
um papel ativo, embora mais acautelado. 
 
Como consequência do reconhecimento da força maior, hipótese de suspensão processual, o 
legislador vedou a prática de “qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a 
realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de 
impedimento e de suspeição.” (artigo 313 do CPC/15). 
 
Em outros termos, reconhecida a força maior, devem ser suspensos todos os processos em trâmite, 
o que não desautoriza, ao reverso, obriga, a realização de atos urgentes a fim de evitar dano 
irreparável. 
 
Todavia, como bem alertado pelo professor Alexandre Freitas Câmara em sua página pessoal no 
aplicativo Instagram[4], a prática de atos processuais não urgentes nesse interregno não geraria, 
automaticamente, a configuração de nulidade. Isso porque, para que se reconheça a sua ocorrência, 
seria preciso comprovar o prejuízo causado, nos termos do princípio da pas de nullité sans grief. 
 
Como, então, visualizar prejuízo quando o magistrado despachar, sentenciar ou proferir uma decisão 
interlocutória em casos não urgentes? Ou mesmo quando se distribuir um recurso, lavrar uma 
certidão? Nenhum desses atos, excluídos os urgentes, terão efeitos imediatos, pois suspenso está o 
processo ou, nos termos da Resolução n.º 313/2020 do CNJ, suspensos estão os prazos. 
 
Em verdade, estamos diante de uma calamidade pública, verdadeira causa de força maior que deve, 
provisória e imediatamente, suspender o curso dos processos judiciais no país, permitindo-se, 
apenas, a prática de atos urgentes e que não causem prejuízo às partes. 
 
Isso daria mais segurança jurídica a todos os envolvidos, já que o país está praticamente parado em 
virtude da pandemia. Não há clima para sequer sair de casa, quiçá para promover o andamento 
regular de processos que envolvam situações não urgentes. 
 
Com mais calma e lucidez, poder-se-ia pensar em outras medidas que fizessem os prazos 
processuais fluir. No entanto, nesta fase de medo e de recolhimento, não é plausível permitir a 
prática de atos processuais desnecessários e que poderiam, em tese, causar prejuízos às partes, 
como é o caso das sessões de julgamento virtuais. 
 
Agiu bem o CNJ quando editou a referida Resolução, mas, teoricamente, deveria ter determinado a 
incidência da norma prevista no art. 313, VI, do CPC/15. 
 



 

 

[1]GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA 
JÚNIOR, Zulmar Duarte. Curso de Processo Civil – Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC 
de 2015 Parte Geral. São Paulo: Método, 2015. p. 1228.             
 
[2]TALAMINI, Eduardo. In ALVIM, Arruda, A. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 423. 
 
[3] ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 313. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo 
(orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 475. 
 
[4] O que pode ser acessado no seguinte link: https://www.instagram.com/tv/B-
CSPkwnkOH/?utm_source=ig_web_copy_link Acesso em 23 mar 2020. 
 
Ewerton Gabriel Protázio de Oliveira é mestrando em Direito Público pela UFAL, pós-graduado em 
Processo Civil, professor, advogado licenciado e assessor de Desembargador no TJ-AL. 
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Justiça do RJ nega prisão domiciliar a homem condenado a 

cumprir 1.128 anos de pena 
 

A Justiça do RJ rejeitou um pedido da Defensoria 
Pública Estadual e manteve atrás das grades um 
homem condenado a quase 1.128 anos de prisão. 
Segundo alegação da Defensoria, Orlando Pereira 
Miranda, de 58 anos, é hipertenso -- condição 
incluída nos grupos de risco para o novo 
coronavírus. 
 
Preso em 1995, Orlando está 25 anos no Presídio 
Evaristo de Moraes, em Benfica, na Zona Norte do 
Rio. Na ficha na Vara de Execuções Penais (VEP), 
consta uma vasta lista de crimes: são 61, entre 
roubos e estupros. 
 
Somadas, as condenações do homem chegam a 
1.128 anos de prisão. Um promotor do Ministério 
Público que pediu para não ser identificado avalia: 
"Eu nunca vi um caso desse na minha vida". 
 
Recentemente, em meio à pandemia de Covid-19, 
a DPRJ pediu à Justiça que o condenado fosse 
solto alegando que ele é hipertenso e pode ser 
infectado pelo novo coronavírus. 
 
Segundo documento da VEP obtido pela equipe 
de reportagem, Orlando teria direito a sair em 
2025, quando atingirá 30 anos de cumprimento de 
pena. 
 
Na decisão que manteve o homem preso, a juíza 
Juliana Benevides de Barros ressaltou que "já 
foram adotadas medidas pela Vara de Execuções 
Penais visando reduzir o risco do novo coronavírus 
no sistema prisional". 
 

"(...) Foram adotadas outras providências administrativas necessárias para prevenir a propagação do 
vírus no sistema carcerário deste Estado e reduzir os riscos epidemiológicos e o avanço da doença, 
seja por medida de prevenção e controle de infecção pelo Covid-19, seja por meio de atuação do 
Estado", escreveu a magistrada. 
 
  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/04/justica-do-rj-nega-prisao-domiciliar-a-homem-condenado-a-cumprir-1128-anos-de-pena.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/04/justica-do-rj-nega-prisao-domiciliar-a-homem-condenado-a-cumprir-1128-anos-de-pena.ghtml


 

 

‘Pedido humanitário’ 
 
Em entrevista ao G1 na sexta-feira (3), o coordenador de Defesa Criminal, defensor público Emanuel 
Queiroz, disse que o caso de Orlando está associado a questões humanitárias e sanitárias, e que o 
pedido feito à Justiça é para que seja substituída a prisão comum pela prisão domiciliar. 
 
"Esse pedido tem um único viés: ele é humanitário. E existe uma dificuldade muito grande de se 
entender esses pedidos, que são feitos exatamente para substituir a prisão pela prisão domiciliar 
nesse contexto extraordinário que a gente está vivendo. Ultrapassado esse contexto extraordinário, 
o juiz vai determinar se essa pessoa vai voltar à prisão, ou se essa pessoa vai continuar em prisão 
domiciliar. Também é um pedido sanitário, para resguardar a integridade física dessa pessoa." 
 
O defensor nega que o requerimento tenha como objetivo libertar o homem. Segundo ele, o intuito é 
"a troca do espaço de segregação". 
 
"Ela [a pessoa] vai sair de uma prisão comum para uma prisão domiciliar. Ela vai ficar presa em casa 
com o objetivo de resguardar a integridade física dela e diminuir o número de aglomeração de 
corpos numa unidade prisional superlotada", frisou Queiroz. 
 
O defensor também apresentou mais detalhes sobre o caso, afirmando que Orlando Pereira 
Miranda, além de ter quase 58 anos, é hipertenso e tem 887 dias remidos de pena. Isso significa 
que, na cadeia, o homem trabalhou durante 2.661 dias, ou mais de 7 anos desde que está preso. 
Ele também não tem faltas ou registros de mau comportamento dentro do sistema prisional, apontou 
Queiroz. 
 
"Ele faz parte da recomendação do CNJ [Conselho Nacional de Justiça] e a prisão dele tem que ser 
reavaliada por ele estar no grupo de risco. Mas não só isso. O CNJ, quando trata da resolução, ele 
fala que também tem que ser avaliado, quando o juiz fizer essa análise, as condições da unidade 
prisional." 
 
Ainda de acordo com o defensor, o Presídio Evaristo de Moraes, onde Orlando está preso, tem 
1.497 vagas e, segundo números do dia 31 de março, 2.844 internos. Logo, é uma unidade 
superlotada e que, segundo Queiroz, não dispõe de equipe de saúde. 
 
"Segundo documento que o estado nos apresentou, só tem um médico que trabalha nessa unidade 
prisional, que é um proctologista que vai lá às sextas-feiras atender à população LGBT, que faz 
parte, que está concentrada nessa unidade prisional, também", disse. 
 
Mortos por doença no Evaristo de Moraes, segundo a DPRJ: 
 
2016 – 26 internos 
2017 – 20 internos 
2018 – 17 internos 
2019 – 23 internos 
2020 – 4 mortos até o dia 30 de março 
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Entidades podem acompanhar 'sistemas' 
 

A partir deste sábado, diversas entidades 
públicas e privadas poderão ter acesso e 
acompanhar o desenvolvimento dos sistemas 
eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
voltados para as Eleições Municipais de 2020, 
com o objetivo de fortalecer a fiscalização, a 
auditoria e a transparência do processo eleitoral. 
A fiscalização das entidades ocorrerá em 
ambiente específico e sob a supervisão de uma 
equipe do Tribunal, mediante agendamento. 
 
A possibilidade de fiscalização está contida no 
artigo 8º da Resolução TSE nº 23.603/2019, que 
garante às entidades - a partir dos seis meses 
que antecedem o primeiro turno das eleições - o 
acesso antecipado aos sistemas eleitorais 
desenvolvidos pela Corte Eleitoral. 
 
O artigo 5º da norma traz a lista das entidades 
fiscalizadoras legitimadas a participar das etapas 
do processo de fiscalização: partidos políticos e 
coligações; Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB); Ministério Público; Congresso Nacional; 
Supremo Tribunal Federal (STF); Controladoria-
Geral da União (CGU); Polícia Federal; 
Sociedade Brasileira de Computação; Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea); 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP); Tribunal 
de Contas da União (TCU); Forças Armadas; 
entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos 
com notória atuação em fiscalização e 
transparência da gestão pública, credenciadas 
junto ao TSE; e departamentos de Tecnologia da 
Informação de universidades credenciadas junto 
ao Tribunal. 

 
Durante o processo de fiscalização, os partidos políticos serão representados pelas pessoas 
designadas, respectivamente: perante o TSE, pelos órgãos nacionais; perante os tribunais regionais 
eleitorais, pelos órgãos estaduais; e perante os juízes eleitorais, pelos órgãos municipais. Já as 
coligações serão representadas, após sua formação, por representantes ou delegados indicados, 
perante os tribunais eleitorais. 
 



 

 

Uma vez concluídos e até 20 dias antes das eleições, os sistemas eleitorais e os programas de 
verificação desenvolvidos pelas entidades fiscalizadoras serão lacrados, mediante apresentação, 
compilação, assinatura digital e guarda das mídias pelo TSE, em Cerimônia de Assinatura Digital e 
Lacração dos Sistemas, cujos procedimentos terão duração mínima de três dias. 

 


