
 

 

  



 

 

Sumário 
Solidão e afastamento ............................................................................................................................................ 3 

'A hora deles vai chegar', ameaça Bolsonaro ......................................................................................................... 5 

Congresso e STF evitam confronto com presidente .............................................................................................. 7 

Presidente tem ‘certas imunidades’, diz Aras sobre crise do coronavírus ............................................................ 9 

AGU informa ao STF que governo Bolsonaro apoia isolamento social contra coronavírus ................................ 11 

Estratégia de guerra da Fazenda barra liminares para adiar tributos ................................................................. 13 

Medidas previstas pelo governo não devem acabar com a judicialização .......................................................... 16 

‘Cabe ao Judiciário intervir para equilibrar prejuízos’, diz juiz ao permitir que restaurante pague 30% do 
aluguel na crise do coronavírus ............................................................................................................................ 18 

Declarações de Bolsonaro preocupam STF .......................................................................................................... 20 

Painel S.A. - Ritmo ................................................................................................................................................ 22 

Painel - Saidão ...................................................................................................................................................... 24 

Constança Rezende – Moro e Judiciário entram em conflito por liberação de presos ....................................... 27 

Desembargadora suspende decisões que colocaram condenados por homicídio, feminicídio, tráfico de drogas 
e integrante do PCC em semiaberto no Paraná por causa de coronavírus ......................................................... 29 

Sem audiências de custódia, metade dos presos pela polícia é solta pela Justiça durante a pandemia de 
coronavírus ........................................................................................................................................................... 32 

O que o Provimento 94 do CNJ muda nos registros de imóveis .......................................................................... 34 

Mais notícias importantes .................................................................................................................................... 39 

 

  



 

 

06/04/2020 02h02 

 

 

Solidão e afastamento 
 

A cena choca pela crueza. No velório, o esquife 
fechado jaz quase solitário sobre os cavaletes. A 
despedir-se dele, um, dois parentes -- e nada mais. 
No momento de conduzir o caixão à sepultura, 
pessoas totalmente vestidas com equipamentos de 
segurança contra contaminações surgem como 
que saídas de algum filme de cinema catástrofe. O 
silêncio torna-se mais pesado, mais dolorido, mais 
intenso do que normalmente é, pois o filho, a filha, 
o viúvo, a viúva são impedidos de ir em cortejo até 
o jazigo. A separação dá-se agressivamente, e de 
forma quase desumana, no momento em que a 
carreta deixa a capela acompanhada somente 
pelos funcionários do cemitério. 
 
A descrição acima é de um sepultamento em 
tempos de pandemia da Covid-19. Os campos 
santos, prevendo a morte em massa, abrem 
dezenas de covas, uma forma fria, mas inevitável, 
de evitar que a contaminação se espalhe pela 
demora em enterrar uma vítima da doença. Foi, 
aliás, por causa disso que o presidente do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias 
Toffoli, e o ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta assinaram, no último dia 31, portaria 
autorizando o sepultamento e a cremação de 
pessoas sem a necessidade de um atestado de 
óbito. Isso ocorre depois de o próprio ministro ter 
avisado aos governadores que o momento é de 
preparar as funerárias para o aumento no número 
de vítimas fatais da Covid-19. 
 
Equipamentos 

 
Quem trabalha nos cemitérios está igualmente intranquilo e abalado com o crescimento em 
proporção geométrica nas mortes e sepultamento. Porém, um dado se soma à tensão de conviver 
com as vítimas fatais da Covid-19: a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que vêm 
sendo destinados aos médicos, enfermeiros e auxiliares, nas unidades de saúde. Por isso, a 
Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif) encaminhou um ofício 
ao Ministério da Saúde com um pedido de apoio para que as empresas consigam comprar EPIs. 
 
"Não queremos doação. O problema é que não estamos conseguindo comprar. Antes, a gente usava 
esses equipamentos num número muito limitado de casos. Agora, usamos em um número muito 
maior porque, nas suspeitas, o tratamento é o mesmo das confirmações. Nós não estávamos 



 

 

conseguindo comprar na rede regular. Pedimos esse socorro para o Ministério da Saúde", afirma o 
presidente da Abredif, Lourival Panhozzi. 
 
Ele garante que o caos no sistema funerário -- como se vê no Equador -- não chegará ao Brasil. Mas 
considera exageradas imagens como as que mostram o cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, 
com dezenas de novas covas abertas para receber vítimas da Covid-19. "Não há chance de o 
sistema funerário entrar em colapso. Esse número não nos tira a capacidade operacional. 
Intensificamos os protocolos de segurança que praticamos. Nos casos de coronavírus confirmados 
ou suspeitos, os corpos saem preparados e protegidos. Os velórios, agora, têm menor duração, de 
quatro horas, no máximo", explica Panhozzi. 
 
Ele detalha que as empresas se uniram em uma rede nacional para ajudar uns aos outros. "É para 
um ajudar o outro e suprir. Repassamos uns para os outros, à medida que a demanda aumenta em 
alguns lugares", explica. 
 
O presidente da Abredif conta que as funerárias têm encarado o tema com seriedade, mas não 
estão desesperados. "A cidade de São Paulo, por exemplo, realiza até 300 atendimentos num dia, 
normalmente. Os casos até agora não somam um dia de trabalho. Mas as empresas privadas estão 
prontas para aumentar os atendimentos", garante. 
 
Colapso e corpos deixados na rua 
 
O colapso no sistema funerário do Equador tem proporcionado cenas chocantes. Em Guaiaquil, a 
semana foi de caos: devido ao alto número de mortes, corpos são deixados nas calçadas pelas 
famílias com medo da infecção e incomodadas com o odor exalado pela decomposição. Na Europa, 
que se tornou o maior epicentro da pandemia, em março, a situação é bem próxima. Na Itália, onde 
os necrotérios não suportam a quantidade de mortos, um decreto obriga hospitais a enrolar corpos e 
colocá-los em caixões em até 24 horas. Funerais estão proibidos. Já na Espanha, onde o número de 
óbitos passou de 11 mil, estacionamentos viraram depósitos de caixões. 
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'A hora deles vai chegar', ameaça Bolsonaro 
 

Em meio a uma disputa e divergências com o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre 
estratégia para combate ao novo coronavírus, o 
presidente Jair Bolsonaro mandou uma série de 
recados na tarde de ontem. Em conversa com 
apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, ele 
disse que "algo subiu na cabeça" de pessoas do 
seu governo, mas que a "hora deles vai chegar". "A 
minha caneta funciona", afirmou Bolsonaro, sem 
mencionar nomes. 
 
Rodeado por fiéis, o presidente atendeu o pedido 
de um pastor e se ajoelhou com o grupo, que fez 
orações e cantou músicas de louvor. Em silêncio, o 
presidente ouviu o pastor, em tom exaltado, dizer 
que, a partir daquele instante, não haveria mais 
nenhuma morte pela covid-19 no Brasil, porque o 
País estaria abençoado por Deus e pelo presidente 
Bolsonaro. 
 
"Algumas pessoas no meu governo, algo subiu à 
cabeça deles. Estão se achando. Eram pessoas 
normais, mas de repente viraram estrelas. Falam 
pelos cotovelos. Tem provocações. Mas a hora 
deles não chegou ainda não. Vai chegar a hora 
deles. A minha caneta funciona. Não tenho medo 
de usara a caneta nem pavor. E ela vai ser usada 
para o bem do Brasil, não é para o meu bem. Nada 
pessoal meu. A gente vai vencer essa", declarou o 
presidente. 
 
Bolsonaro escancarou seu descontentamento com 

Mandetta na última semana. O presidente disse que falta "humildade" ao ministro e, embora tenha 
afirmado que não pretende dispensá-lo "no meio da guerra", ressaltou que ninguém é "indemissível" 
em seu governo. 
 
Ontem, após os recados do presidente, Mandetta se esquivou de comentar as afirmações do chefe. 
Questionado cerca de uma hora após as declarações, ele afirmou que ainda não tinha visto ainda a 
frase. "Eu estou dormido", disse, parecendo bocejar ao telefone. "Amanhã eu vejo, tá?", completou. 
 
O protagonismo do auxiliar durante a pandemia do coronavírus já vinha incomodando o presidente 
há algum tempo. Ao ser confrontado com o que o chefe dissera na quinta-feira, Mandetta 
respondera então: "Trabalho, lavoro, lavoro", repetindo a palavra que significa "trabalho" em italiano. 
Depois disse que continuaria no governo, afirmando que um médico não abandona o seu paciente. 



 

 

 
O incomodo de Bolsonaro não está restrito apenas à insistência de Mandetta em apoiar as 
quarentenas decretadas pelos Estados. O presidente também está muito irritado com o crescimento 
de popularidade de seu ministro, enquanto vê sua reprovação crescer entre a população, com 
atestam as pesquisas desta última semana. 
 
Na semana passada, o presidente já havia contrariado orientações sanitárias ao fazer um tour por 
Brasília, quando também provocou aglomerações e cumprimentou fãs. O Ministério da Saúde coloca 
o Distrito Federal (DF), como uma das unidades da federação que estão entrando em fase 
"descontrolada" de contaminação. Para estes locais, a pasta recomenda que medidas de isolamento 
amplo sejam mantidas. 
 
O presidente também voltou a criticar ontem as quarentenas determinadas por governadores. Ele 
disse que "cada chefe do Executivo" quis impor "mais medidas restritivas que o outro". "Como se 
estivessem preocupados com a vida de alguém. A gente sabe que a preocupação é muitas vezes 
jogada política." 
 
O presidente afirmou ainda que trabalha para, após a pandemia, recolocar o Brasil em lugar de 
destaque. "Nenhum país do mundo tem o que a gente tem. Em especial o povo, até pacífico demais, 
até muitas vezes. Mas a gente tem de pregar isso. Mensagem de paz e não de terrorismo, histeria, 
como foi pregado junto ao povo brasileiro." 
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Congresso e STF evitam confronto com presidente 
 

As cúpulas do Congresso e do Supremo Tribunal 
Federal (STF) procuram escapar de um embate 
institucional com o presidente Jair Bolsonaro, neste 
momento, para não atiçar as alas mais radicais do 
bolsonarismo. Embora Bolsonaro esteja sendo 
criticado pela atuação na crise da covid-19, ao 
compará-la a uma 'gripezinha' e por pregar a volta 
ao trabalho em meio à necessidade de isolamento 
social, ministros do STF e parlamentares não 
querem alimentar um cabo de guerra. 
 
A oposição tentou se unir pedindo a renúncia de 
Bolsonaro e o acusou de crime contra a saúde 
pública. Até agora, porém, não conseguiu 
protagonismo. Coube à Associação Brasileira de 
Juristas pela Democracia denunciar Bolsonaro ao 
Tribunal Penal Internacional, em Haia (Holanda). A 
alegação é a de que praticou crime contra a 
humanidade ao incentivar ações que aumentam o 
risco de proliferação da doença. 
 
Nos bastidores, deputados e senadores de vários 
partidos avaliam que Bolsonaro vai se inviabilizar 
sozinho. Observam que o estado de calamidade 
pública vivido pelo País dificulta agora o 
impeachment. Por enquanto, líderes do Congresso 
decidiram segurar uma ofensiva mais forte na 
direção do Planalto, mesmo apontando graves 
erros na condução da crise. Além de defender o fim 
do isolamento, Bolsonaro não se cansa de 
desautorizar o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. Chegou a dizer que 'falta humildade' a 

Mandetta, que o ministro 'extrapolou' no enfrentamento da pandemia e que ninguém é indemissível. 
'Não pretendo demiti-lo no meio da guerra', avisou Bolsonaro. 'A mão que afaga é a mesma que 
apedreja', disse, depois, Mandetta. 
 
O presidente do STF, Dias Toffoli, condenou o 'achismo' sobre medidas de combate ao coronavírus, 
mas não foi além. 'O Parlamento e o Supremo têm dado decisões para facilitar o trabalho do Estado 
nessa realidade da pandemia', afirmou. 'É um dos piores momentos da história da humanidade.' Na 
avaliação do ex-presidente do STF Carlos Velloso, Bolsonaro parece estar 'na contramão' de tudo. 
'Mas o Executivo tem um núcleo compreendendo bem a gravidade da pandemia e sua 
responsabilidade', observou. Para ele, as manifestações de Toffoli estão adequadas. 'Com o agir 
harmonioso ganhase a sociedade', comentou. 
 



 

 

Mesmo com os conflitos, o Congresso aproveita a crise para tentar mudar sua imagem. 
Parlamentares falam em deixar de lado disputas políticas para enfrentar a doença. 'Tudo que não 
precisamos no Brasil, hoje, é politizar a crise. Não tem esquerda contra direita, não tem centro. Tem 
que unir Legislativo, Executivo e Judiciário', resumiu o deputado Baleia Rossi (SP), presidente do 
MDB. Para o cientista político Rafael Cortez, a opção por não confrontar diretamente Bolsonaro é 
uma estratégia. 'O choque entre a nova e a velha política é o terreno que propicia agenda e discurso 
típicos da mobilização bolsonarista. Bolsonaro olha seu mandato como mais preservado, porque o 
custo de um impeachment é alto, num cenário de problemas urgentes.' 
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Presidente tem ‘certas imunidades’, diz Aras sobre crise do 

coronavírus 
 

Pressionado a agir para enquadrar Jair Bolsonaro 
diante de suas polêmicas atitudes na condução da 
crise do coronavírus, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, afirmou que a instituição 
deve se afastar de disputas políticas. Para o chefe 
do Ministério Público Federal, o presidente tem 
“liberdade de expressão” e os Poderes devem se 
guiar pelo consenso social.  
 
“A Procuradoria-Geral da República não é casa de 
solução política. É casa da legalidade. Para cassar 
presidente, é preciso ir ao Congresso”, disse Aras 
ao Estado. “Os poderes Legislativo e Executivo, 
eleitos pelo povo, devem se guiar pelo consenso 
social resultante do amplo debate instalado em 
todos os seus segmentos. Diversamente, as duas 
magistraturas, especialmente o Ministério Público, 
devem buscar sua legitimação no dever de 
fundamentar seus atos e decisões na Constituição 
e nas leis do País”, argumentou.  
 
Aras arquivou, recentemente, pedido de 
subprocuradores para obrigar Bolsonaro a seguir 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) no combate à pandemia. “É preciso separar 
Estado e governo”, afirmou ele. “O Estado 
brasileiro está funcionando normalmente, com 
técnicos empenhados no combate à covid-19. O 
governo, na figura do presidente, tem liberdade de 
expressão e goza de certas imunidades, assim 
como os parlamentares. Eventuais medidas que 
contrariem as orientações técnicas poderão ser 
passíveis de apreciação judicial.”  
 

Confronto 
 
A falta de reações mais enfáticas por parte dos Poderes abriu espaço para governadores como João 
Doria (PSDB) e Wilson Witzel (PSC) assumirem o papel de antagonistas do presidente.  
 
Doria chegou a pregar a desobediência aos insistentes apelos de Bolsonaro para a abertura do 
comércio. “Não sigam as orientações do presidente”, aconselhou o governador de São Paulo. Witzel, 
por sua vez, sugeriu que Bolsonaro seja julgado internacionalmente por “crime contra a 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-tem-certas-imunidades-diz-pgr-sobre-crise-do-coronavirus,70003261378
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-tem-certas-imunidades-diz-pgr-sobre-crise-do-coronavirus,70003261378


 

 

humanidade”. Doria e Witzel sonham em disputar o Planalto, em 2022, quando o presidente planeja 
concorrer à reeleição.  
 
Aliados de primeira hora, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foram se 
desgarrando de Bolsonaro no primeiro mês da pandemia. Embora o caso mais notório seja o de 
Caiado, o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), também afirmou que os embates 
provocados pelo presidente são “desnecessários” e acabam por deixá-lo cada vez mais isolado.  
 
Próximo de Bolsonaro, Cameli disse não saber quem está aconselhando o presidente. “Prefiro dizer 
que não entendo qual é a estratégia”, resumiu o governador do Acre. “Quando eu falar com ele, vou 
dizer que ele está tirando autoridade dos ministros e dos governadores. Todos estão em 
alinhamento. Por que só o presidente não está? Até Donald Trump (presidente dos EUA) está 
voltando atrás, tomando outras medidas. Por que ele não está fazendo isso?”, questionou. 
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AGU informa ao STF que governo Bolsonaro apoia 

isolamento social contra coronavírus 
 

Em documento enviado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), a Advocacia-Geral da União (AGU) 
afirma que o governo federal incentiva o isolamento 
social como forma de conter a disseminação do 
coronavírus. O órgão também afirma que o país 
está seguindo todas as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e adotando 
medidas para incrementar a renda de pessoas 
mais pobres durante a pandemia, justamente para 
garantir que o trabalhador fique em casa. O 
documento foi encaminhado à Corte pelo 
advogado-geral da União, André Mendonça, com a 
assinatura do presidente Jair Bolsonaro. 
 
O texto é uma resposta ao pedido de informações 
feito pelo ministro do STF Alexandre de Moraes na 
semana passada. Com base no ofício, será julgada 
uma ação em que a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) pede para o governo cumprir o 
protocolo da OMS sobre medidas de isolamento 
social. Preocupado com o retrocesso na economia, 
Bolsonaro não tem poupado críticas às medidas 
dos governadores para fechar o comércio e as 
escolas. 
 
“Ao contrário do que alega o autor (OAB), todas as 
medidas adotadas visam garantir as orientações 
não só do Ministério da Saúde, mas também da 
Organização Mundial da Saúde. Tais medidas 
também visam garantir o isolamento social 
necessário para evitar a rápida disseminação do 
novo coronavírus. Vale lembrar que o Poder 
Executivo é exercido pelo Presidente da República, 
auxiliado pelos ministros de Estado; assim, todas 

as orientações do Ministério da Saúde advêm, e por isso encontram a chancela, do próprio governo 
federal”, diz o documento. 
 
Ainda no texto, a AGU afirma que “o governo federal vem adotando todas as providências possíveis 
para o combate ao novo coronavírus, implementando medidas que buscam garantir o isolamento 
social da população para evitar a rápida disseminação do coronavírus (Covid-19) e assegurar o 
emprego e a renda da população”. Para demonstrar que o governo não está sendo omisso, a AGU 
listou a edição de 13 medidas provisórias, 17 decretos e duas leis com providências de 
enfrentamento ao coronavírus. 

https://oglobo.globo.com/brasil/agu-informa-ao-stf-que-governo-bolsonaro-apoia-isolamento-social-contra-coronavirus-1-24352953
https://oglobo.globo.com/brasil/agu-informa-ao-stf-que-governo-bolsonaro-apoia-isolamento-social-contra-coronavirus-1-24352953


 

 

 
“Verifica-se que o governo federal vem envidando todos os esforços ao combate da pandemia, 
atuando de maneira coordenada com suas pastas ministeriais”, diz a AGU. Como exemplo, o órgão 
citou a medida provisória que flexibilizou as regras trabalhistas, “visando a manutenção do emprego 
e da renda daquele trabalhador que não pode exercer suas atribuições, em razão da recomendação 
de isolamento social”. O texto também lembra a que prevê auxílio emergencial de R$ 600,00 por 
mês para trabalhadores informais. “Tal auxílio busca garantir a subsistência desses trabalhadores, 
incentivando-os a se manterem em isolamento social”, concluiu. 
 
Na ação, a OAB ainda pede que o governo federal respeite as “determinações de governadores e 
prefeitos quanto ao funcionamento de atividades econômicas e regras de aglomeração de pessoas”. 
E também a “não interferência nas atividades dos técnicos do Ministério da Saúde, mantendo a 
continuidade da política orientada pelos parâmetros da OMS”. Na ação, a ordem também pede que 
seja determinada ao Poder Executivo a adoção de “providências para a implementação dos 
benefícios emergenciais para desempregados, trabalhadores autônomos e informais, bem como 
proceda à imediata inclusão das famílias que se encontram na fila de espera do programa Bolsa-
Família”. 
 
Em resposta, a AGU explicou que a elaboração de políticas públicas dependem de vários fatores, 
como impactos financeiros. Segundo o órgão, num momento de pandemia, as escolhas devem ser 
do Executivo, e não do Judiciário. “As medidas adotadas pelo governo federal são baseadas em 
orientações técnicas e são dinâmicas por natureza e definição, podendo ser endurecidas ou 
flexibilizadas de acordo com os dados e informações da evolução da pandemia”, diz o texto. 
“Destarte, não se pode exigir do Poder Judiciário, até mesmo por falta de cabimento, já que não 
detém tais elementos e informações estratégicas, definir a política pública a ser adotada, mas sim ao 
Poder Executivo”, conclui o órgão do governo. 
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Estratégia de guerra da Fazenda barra liminares para adiar 

tributos 
 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
montou uma estratégia de guerra para contra-
atacar o bombardeio de ações de contribuintes que 
pedem para postergar o pagamento de tributos 
federais ou outras medidas com base na crise 
gerada pelo coronavírus — a liberação de penhora, 
bloqueio de bens ou depósitos judiciais, por 
exemplo. Em duas semanas quase 500 pedidos de 
liminar foram ajuizados em todo o país. 
 
Um grupo de 70 procuradores de todas as regiões 
do Brasil trabalha conectado e cuida apenas das 
ações referentes à covid-19. Acompanham 
praticamente em tempo real a entrada e 
movimentação desses processos. E diante da 
dificuldade de acessar, de forma presencial juízes 
e desembargadores, os procuradores criaram uma 
espécie de petição multimídia. 
 
Para cada gabinete é enviada a defesa escrita, 
com os principais argumentos, e no documento é 
indicado um link e QR Code que leva a um vídeo 
de cinco minutos em que um procurador faz 
considerações sobre o tema. Ele busca sensibilizar 
os magistrados sobre o perigo dessas ações para 
a própria política pública existente para lidar com a 
pandemia do coronovírus. 
 
As estratégias têm dado resultados. Das 230 ações 
que haviam sido julgadas até a semana passada, 
80% tiveram decisões contrárias aos pedidos dos 

contribuintes. Foram 177 contra e 53 a favor. E as únicas decisões que se têm notícia na segunda 
instância também são para rejeitar os pedidos de adiamento dos tributos. 
 
“Se a empresa obtém a suspensão de tributos, a medida onera um orçamento e frustra uma política 
pública que precisa atender um problema geral”, afirma James Siqueira, procurador-chefe da Divisão 
de Acompanhamento Especial da PGFN em São Paulo. O procurador, que apresenta o vídeo 
indicado na defesa, diz que a ideia já havia sido usada experimentalmente no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). 
 
Além da petição multimídia, os procuradores da Fazenda compartilham um banco de jurisprudência 
específico sobre o assunto que os permite agir de forma rápida, e seguir uma defesa padrão — com 
a mesma linha argumentativa para todas as ações. 



 

 

 
Foi dessa forma que conseguiram rastrear, por exemplo, um contribuinte que havia apresentado o 
mesmo pedido, para adiar tributos, em mais de um Estado. O primeiro, no Paraná, foi negado e o 
segundo, no Distrito Federal, aceito. Os procuradores apresentaram petição ao juiz da 21ª Vara 
Federal do DF, que atendeu o pleito da empresa, informando da situação. O magistrado, no dia 
seguinte, remeteu o caso para a 2ª Vara Federal de Curitiba (processo nº 101666-71. 
2020.4.01.3400). 
 
Até o momento, a União vem ganhando os primeiros casos na segunda instância. Há 
posicionamento nesse sentido de desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª 
Região, com sede em Brasília, da 2ª Região, no Rio de Janeiro, no da 3ª Região, em São Paulo, e 
no da 4a Região, que atende os Estados do sul do país. 
 
O desembargador Carlos Francisco, do TRF da 3ª Região, em decisão proferida quinta-feira, cita os 
“esclarecimentos prestados pela Divisão de Acompanhamento Especial da PGFN, em memoriais 
distribuídos à Corte”. Ele atendeu o pedido da União e revogou liminar que havia sido concedida 
pela primeira instância a um contribuinte (processo nº 5007243-84.2020.4.03.0000). 
 
“Cabe ao legislador editar legislação destinada a auxiliar a categoria da impetrante, avaliando o 
impacto socioeconômico das medidas adotadas”, afirma o magistrado na decisão. A empresa, nesse 
caso, pleiteava postergar o recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha salarial e 
também das prestações de parcelamentos especiais. 
 
Só na 3ª Região foram ajuizados, pelos contribuintes, 253 processos com pedidos relacionados à 
pandemia da covid-19 e, destes, 214 tratavam de pedidos de moratória. Há, na primeira instância, 
cem processos já com decisão proferida: 74 contrários aos contribuintes e 26 favoráveis. 
 
No tribunal há registro de ao menos três decisões e todas elas, monocráticas, são favoráveis à 
Fazenda. Duas tratam sobre a prorrogação do pagamento dos tributos e uma diz respeito à 
liberação de valores que foram bloqueados via Bacen Jud. 
 
Uma dos principais linhas de defesa da PGFN é de que as soluções têm de ser sistêmicas e não 
para um ou outro contribuinte — como se pretende por meio das ações judiciais. “É preciso ter 
parcimônia”, diz o procurador Manoel Tavares Neto, coordenador-geral da Representação Judicial 
da Fazenda Nacional. “O Executivo é quem está legitimado para tratar da política econômica. E está 
sensível ao problema e adotando as medidas pertinentes à pandemia”, acrescenta. 
 
O procurador acredita que haverá um achatamento na curva de ações. Tanto pela negativa do 
Judiciário à maioria dos pedidos dos contribuintes como em razão da decisão do governo de 
postergar alguns tributos. A Portaria nº 139 do Ministério da Economia, publicada na sexta-feira, adia 
os pagamentos do PIS, da Cofins e da contribuição previdenciária patronal de março e abril para os 
meses de julho e setembro, respectivamente. 
 
“Mas, se não cair [o número de ações] nós estaremos preparados”, afirma o procurador. Advogados, 
porém, entendem que a judicialização será mantida porque as medidas não contemplam todas as 
reivindicações dos contribuintes (leia mais abaixo). 
 
O trabalho que vem sendo realizado pela PGFN em meio à crise do coronavírus é fruto de um 
projeto que teve início em 2019. Nasceu com a proposta de integrar as equipes e, dessa forma, 
conseguir mapear, nacionalmente, os temas com risco mais relevante para a Fazenda. 



 

 

 
A ideia é que ao surgir uma tese nova, os procuradores consigam identificá-la e, já nas primeiras 
intimações, desenvolvam uma peça padrão, para que todas as unidades se utilizem, desde o 
começo, da mesma linha argumentativa — firmando, assim, um posicionamento institucional que 
seguiria até os tribunais superiores. 
 
“Quando chegou essa crise do coronavírus, que traz altíssimos riscos para a Fazenda, nós 
estávamos prontos para testar o modelo”, diz Manoel Tavares Neto. “Tivemos que antecipar 
algumas etapas no planejamento, mas está sendo muito satisfatório.” 
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Medidas previstas pelo governo não devem acabar com a 

judicialização 
 

A norma editada pelo governo federal para a prorrogação de tributos não vai acabar com a 
judicialização gerada pela crise do coronavírus. Os pedidos das empresas, na maioria das ações 
propostas, são bem mais amplos do que a medida apresentada. Os contribuintes buscam a 
suspensão de todos os impostos e contribuições federais e inclusive as mensalidades de 
parcelamentos — como os antigos Refis. 
 
Há pedido ainda para que os valores que não forem pagos agora, durante o período de pandemia, 
sejam, lá na frente, divididos em 60 meses (cinco anos). Seriam incluídos em parcelamentos 
ordinários, sem, porém, o acréscimo da multa de 20% exigida pela Receita Federal. 
 
A medida proposta pelo governo federal é mais restritiva: PIS, Cofins e contribuição previdenciária 
referentes aos meses de abril e maio serão pagos em julho e setembro. A prorrogação do 
pagamento dos tributos consta na Portaria nº 139 do Ministério da Economia, publicada na sexta-
feira. 
 
Um dos argumentos mais usados é o de que a Portaria nº 12, de 2012, editada pelo então Ministério 
da Fazenda, permite a postergação dos pagamentos dos tributos federais pelo prazo de 90 dias nos 
casos de empresas localizadas em Estados com calamidade pública decretada. 
 
E há decisões favoráveis aos contribuintes. A Gol, companhia aérea, por exemplo, foi uma das 
beneficiadas. A decisão foi proferida pela 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo nº 501 
941818-63.2020.4.02.5101). 
 
“Não há risco de piorar a situação [de quem tem liminar]”, diz o advogado Eduardo Bomfim, sócio do 
escritório LBCA, que obteve decisões favoráveis a clientes. “Se a liminar cair, pela legislação federal, 
a companhia terá prazo de 30 dias para pagar os tributos sem a exigência de multa de mora. 
Haveria acréscimo somente pela Selic, que no momento está em patamares bastante reduzidos”, 
acrescenta. 
 
Para os advogados André Alves de Melo e Hugo Barreto Sodré Leal, do escritório Cescon Barrieu, 
porém, não bastaria apenas a suspensão dos pagamentos — que defendem ser de seis meses, com 
base no prazo previsto para o Simples Nacional. Em mandado de segurança para o Sindicato das 
Sociedades de Advogados dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro (nº 5005322-
26.2020.4.03. 6100), alegam que, além da prorrogação, é necessário posteriormente incluir esses 
tributos em parcelamentos ordinários, sem a imposição de multa de mora. 
 
“A situação tende a piorar. Não me parece que daqui a 90 dias o problema do coronavírus estará 
resolvido”, diz o advogado Hugo Barreto Sodré Leal. “O que o governo ofereceu não resolve os 
problemas dos contribuintes. As sociedades foram afetadas pelas restrições de circulação dos 
advogados em seus locais de trabalho, pela suspensão de prazos em processos judiciais e 
administrativos e pelo funcionamento do Judiciário em regime de plantão.” 
 



 

 

A publicação da portaria do Ministério da Economia, com a prorrogação dos pagamentos de PIS, 
Cofins e contribuição previdenciária, também não altera os processos em que o advogado Leandro 
Lucon atua. Principalmente os que estão relacionados a empresas em recuperação judicial. 
 
“As que estão no lucro presumido têm parcelas muito grandes de Imposto de Renda e CSLL”, diz. 
“Além disso, muitas delas aderiram a parcelamentos especiais e têm também esses valores 
pendentes para pagar. Se conseguirem prorrogar esses pagamentos, elas terão fluxo de caixa para 
enfrentar a crise.” 
 
Um de seus clientes, uma empresa do setor farmacêutico que está em processo de recuperação 
judicial, obteve decisão da 4ª Vara Federal de Campinas (SP) para postergar por três meses os 
pagamentos de todos os tributos federais e também as parcelas referentes aos regimes especiais 
(processo nº 5004185-91.2020.4.03.6105). 
 
Poderá haver, no entanto, segundo advogados, uma redução de processos por parte das empresas 
que estão no lucro real (faturam acima de R$ 70 milhões por ano). Tanto em razão do fluxo de caixa 
— geralmente elas têm mais fôlego que as empresas menores — como por causa do regime de 
recolhimento de tributos ao qual estão inseridas. 
 
Para as que estão no lucro real e pagam Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL por estimativa, por 
exemplo, poderá haver uma redução natural desses tributos. Isso porque os recolhimentos são feitos 
mês a mês, com base em uma previsão de lucro. Se há estimativa de receita menor, os valores que 
deverão ser pagos em impostos serão, obviamente, menores. 
 
“Pode ser que esses valores não sejam tão expressivos a ponto de valer a pena entrar com a ação 
judicial”, diz Leo Lopes, sócio do FAS Advogados. “Mas não dá para dizer que as grandes empresas 
vão parar de buscar o Judiciário.” 
 
O tributarista Luis Alexandre Barbosa, sócio do escritório LBMF, diz que três de seus grandes 
clientes que entrariam com ações decidiram aguardar um pouco mais depois do anúncio do governo 
federal. “Há, por outro lado, uma demanda crescente de empresas querendo entrar com ações para 
adiar ICMS e ISS”, afirma. 
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‘Cabe ao Judiciário intervir para equilibrar prejuízos’, diz juiz 

ao permitir que restaurante pague 30% do aluguel na crise 

do coronavírus 
 

O juiz Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, da 
22ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, autorizou que um restaurante da capital 
paulista pague apenas 30% do aluguel durante a 
pandemia do novo coronavírus. Normalmente, o 
estabelecimento paga R$ 30.568,60 de aluguel, 
mas pagará R$ 9.170,58, enquanto durar a crise 
sanitária. 
 
“A pandemia do Sars-Cov-2 fará todos 
experimentarem prejuízo econômico, 
principalmente no meio privado. Cabe ao Poder 
Judiciário, portanto,intervir em relações jurídicas 
privadas para equilibrar os prejuízos, caso fique 
evidente que pela conduta de uma das partes a 
outra ficará com todo o ônus financeiro resultante 
deste cenário de força maior”, ponderou o 
magistrado na decisão proferida na quinta, 2. 
 
Na ação apresentada à Justiça, o restaurante 
alegou que ‘teve reduzidos as suas atividades e 
rendimentos, tornando-se excessivo o valor do 
aluguel originalmente contratado’. Pediu a 
suspensão da exigibilidade dos alugueres durante 
o período da pandemia e depois propôs que 
pagasse 10% do aluguel durante o período da 
pandemia e que os valores restantes fossem pagos 
em dez parcelas após a reabertura do 
estabelecimento. 
 
Ao avaliar o caso, Biolcati lembrou do decreto 
estadual que proíbe a abertura ao público das 
atividades de restaurante, afetando o 
estabelecimento. Ele também pontuou que o 

decreto estabeleceu a possibilidade de continuidade dos serviços de entrega e retirada. Por outro 
lado, ponderou o magistrado, o aluguel pago pelo restaurante é fonte de renda para os locadores. 
 
Biolcati considerou que, de acordo com o Código Civil, cabe ao juiz, corrigir a prestação quando ‘por 
motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do 
momento de sua execução’. 
 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/cabe-ao-judiciario-intervir-para-equilibrar-prejuizos-diz-juiz-ao-permitir-que-restaurante-pague-30-do-aluguel-na-crise-do-coronavirus/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/cabe-ao-judiciario-intervir-para-equilibrar-prejuizos-diz-juiz-ao-permitir-que-restaurante-pague-30-do-aluguel-na-crise-do-coronavirus/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/cabe-ao-judiciario-intervir-para-equilibrar-prejuizos-diz-juiz-ao-permitir-que-restaurante-pague-30-do-aluguel-na-crise-do-coronavirus/


 

 

O juiz seguiu indicando que a crise do coronavírus e as medidas de isolamento decretadas para 
conter o vírus, ‘ocasionou a queda abrupta nos rendimentos da autora (o restaurante), tornando a 
prestação dos alugueres nos valores originalmente contratados excessivamente prejudicial a sua 
saúde financeira e econômica, com risco de levá-la à quebra’. 
 
Assim, segundo Biolcati considerou ‘cabível a revisão episódica dos alugueres, com a finalidade de 
assegurar a manutenção da base objetiva, para ambas as partes, gerando o menor prejuízo possível 
a elas, dentro das condições de mercado existentes’. 
 
O magistrado registrou ainda que a questão dos aluguéis está sendo levada em alta quantidade ao 
Poder Judiciário, gerando até decisões de suspensão de pagamento. No entanto, avaliou o 
magistrado: “Ocorre que, no caso em tela, os requeridos são pessoas naturais, presumindo-
se,portanto, que a suspensão do pagamento lhes transferirá todo o ônus financeiro do qual a autora 
busca se livrar.” 
 
Prazos contratuais durante a pandemia 
 
O Senado aprovou nesta sexta, 3, um projeto de lei que suspende prazos contratuais até 30 de 
outubro deste ano por causa da pandemia de covid-19, 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 projeto aprovado nesta sexta foi um substitutivo apresentado pela relatora, Simone Tebet (MDB-
MS). A senadora manteve pontos como o congelamento de liminar para desocupação de imóvel 
urbano nas ações de despejo, mas retirou a possibilidade de suspensão de pagamento de aluguéis 
residenciais até outubro proposta inicialmente. 
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Declarações de Bolsonaro preocupam STF 
 

A insistência do presidente Jair Bolsonaro em 
minimizar a gravidade da pandemia do novo 
coronavírus e a possibilidade de ele editar um 
decreto para reabrir o comércio tem surpreendido e 
deixado em alerta ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Integrantes da Corte ouvidos 
reservadamente pelo Valor afirmam que, se o 
presidente realmente decidir flexibilizar o 
isolamento social neste momento, não restará 
outra alternativa à Corte a não ser barrar a 
iniciativa. “Não vai passar nenhuma medida, no 
Tribunal, que seja uma ameaça à saúde das 
pessoas”, afirma um ministro. 
 
Os embates que o presidente tem travado com o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
também têm incomodado os ministros. “Ele está 
criticando medidas do próprio governo. O que ele é 
a essa altura? Líder da oposição ao governo dele? 
A rigor, ele virou um outsider no seu próprio 
governo”, diz o magistrado. 
 
Outro ministro afirma que, hoje, Bolsonaro é “voz 
isolada quanto à retomada da normalidade”. Ele, 
porém, diz acreditar que o presidente não editará o 
decreto. “Eu não presumo que ele baixe qualquer 
ato contrariando o que está sendo preconizado a 
uma só voz praticamente.” 
 
Juristas ouvidos pela reportagem afirmam que, do 
ponto de vista jurídico, o presidente não poderia 
obrigar a abertura do comércio por decreto. Há 
alguns direitos em choque, o direito individual de 

propriedade, à saúde pública e, portanto, à vida das pessoas, segundo Flávio de Leão Bastos, 
professor de direito constitucional da Universidade Mackenzie. 
 
O artigo 5º da Constituição estabelece que, individualmente, qualquer cidadão só é obrigado a fazer 
algo em virtude de lei conforme o princípio da legalidade. Há também a definição de que a 
propriedade é um direito fundamental e cumpre uma função social. “O não funcionamento do 
comércio agora se deve pela tentativa de preservar a saúde das pessoas, com base na ciência. O 
presidente obrigar o indivíduo a trabalhar na empresa dele seria uma indevida interferência do 
Estado, que deveria zelar pela saúde e vida das pessoas”, diz. 
 



 

 

Nas últimas semanas, não faltaram decisões — e recados — de ministros do Supremo de que a 
Corte não irá se omitir em relação às “canetadas” que o presidente tem dado em meio à crise. 
 
O ministro Luís Roberto Barroso, por exemplo, proibiu o governo de fazer qualquer campanha 
publicitária que contrarie as determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação ao 
isolamento. 
 
Já o ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deu 48 
horas para Bolsonaro prestar informações sobre as medidas que vem adotando para combater o 
avanço da doença no país. 
 
Também não passou despercebido o fato de o ministro Marco Aurélio Mello ter enviado à 
Procuradoria Geral da República (PGR) um pedido de afastamento do presidente, que ele poderia 
ter arquivado. 
 
Na prática, os despachos dos dois ministros são procedimentos meramente processuais, mas, em 
momentos de crise, servem como “aviso” de que o Poder Judiciário está atento aos movimentos do 
Executivo. 
 
Por outro lado, os ministros têm se mostrado sensíveis ao impacto que o isolamento social vai trazer 
para a economia. Moraes, por exemplo, autorizou o governo federal a descumprir regras previstas 
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para realizar 
despesas não previstas com ações de combate ao coronavírus. 
 
Marco Aurélio negou o pedido de partidos para suspender as medidas provisórias que flexibilizaram 
as regras trabalhistas durante o período de enfrentamento da doença. 
 
Toffoli tem adotado um discurso pró-isolamento, mas sempre demonstrando preocupação com o 
impacto na economia. Na sexta feira, sugeriu uma saída “diagonal”, isto é, retomar a atividade 
econômica aos poucos, com o estabelecimento de uma série de critérios. O termo foi uma 
brincadeira sobre o embate entre o isolamento vertical, defendido por Bolsonaro, e horizontal, 
adotado pela maioria dos países até agora. É de Toffoli também a avaliação de que o STF tem 
funcionado como uma espécie de “Poder Moderador ” em meio à pandemia. 
 
Na próxima semana, depois de quase um mês sem a realização de sessões plenárias, os ministros 
voltarão a se reunir, pela primeira vez, por meio de videoconferência. Na pauta, estão previstas 
liminares concedidas por ministros em meio à crise. O debate que será travado servirá de 
termômetro para saber como o conjunto dos 11 ministros tem visto as medidas que vêm sendo 
adotadas pelo governo. Aos poucos, eles começarão a consolidar uma jurisprudência sobre a 
pandemia, já que, até agora, as decisões têm sido monocráticas 
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Painel S.A. - Ritmo 
 

Contramão 
 
A tônica das mensagens empresariais desde o 
início da quarentena foi ameaça de corte, pedido 
de crédito e redução de imposto. Mas, 
discretamente, explodiu neste fim de semana um 
manifesto de companhias se comprometendo a 
não fazer demissões. Daniel Castanho, presidente 
do conselho da Ânima Educação, que abriu a 
iniciativa após conversar com algumas dezenas de 
empresários, afirma que, de sexta-feira (3) a 
domingo (5), a lista passou de mil inscrições. 
 
corrente 
 
O manifesto subiu para a internet em um site 
chamado "Não Demita". A introdução diz aos 
empresários que suas companhias têm a 
responsabilidade de retribuir o que a sociedade 
lhes proporciona, "começando pelas pessoas que 
dedicam as vidas ao sucesso do seu negócio". 
 
chamada 
 
Entre os que já estão públicos aparecem nomes 
como Accenture, Alpargatas, Boticário, Bradesco, 
BR Partners, BKF, BTG, Camil, C&A, Cosan, Itaú, 
JBS, Magalu, Microsoft, MRV, Natura, PwC, 
Renner, Salesforce, Santander, SEB, Suzano 
.Vivo. XP e WEG. 
 
operação 

 
Mais nomes de empresas serão publicados gradativamente, conforme o trabalho dos programadores 
do site e a confirmação de que os signatários são os representantes legais das empresas. São 
Paulo teve cerca de 270 adesões, o Rio teve 55 e Brasília, 48, assim como Curitiba. 
 
relógio 
 
Castanho diz que vê um amadurecimento de parte dos empresários. Na opinião dele, se o 
isolamento não fosse respeitado, o Brasil teria mais dificuldade para superar a pandemia. "Seria uma 
tragédia não só pelas mortes provocadas pelo coronavírus, mas também economicamente", afirma 
ele. 
 



 

 

paz 
 
Empresários que participam do conselho criado por Paulo Skaf para melhorar a interlocução do setor 
privado com Bolsonaro se dizem satisfeitos com a ponte criada para levarem suas questões ao 
governo federal. 
 
rede 
 
Eles lembram, porém, que a grande preocupação da indústria é o ICMS, tributo estadual, ou seja, 
seria interessante ver Skaf se aproximar de João Doria, com quem disputou a eleição de 2018. 
 
bolso 
 
Na sexta-feira (3), foi indeferido o mandado coletivo de injunção que Fiesp e Ciesp ingressaram no 
TJ-SP pedindo que o estado suspendesse por 180 dias o recolhimento de tributos para todas as 
empresas de SP Dias antes, também não deu certo uma outra tentativa de liminar para prorrogar os 
tributos estaduais para os associados. 
 
ritmo 
 
O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, diz que que pediu ao CNJ que crie formas de acompanhar 
o desempenho do home office. "As diferenças de produtividade estão muito grandes entre os 
tribunais. Alguns pararam e outros estão produzindo ainda mais que antes, liquidando o acervo", 
afirma ele. 
 
ergonomia 
 
Para enfrentar a quarentena, o Nubank enviou até as cadeiras de escritório para as casas de seus 
funcionários em home office. Já foram 500 cadeiras e, ao longo dos próximos dias, serão enviadas 
mais de mil. 
 
delivery 
 
O iFood diz que repassou mais de R$ 500 mil em gorjetas para entregadores nos últimos 15 dias, 
alta de 176% na comparação com a primeira quinzena de março. O valor médio pago subiu 18%. 
Por causa da calamidade, o aplicativo elevou as sugestões de gorjeta feitas ao cliente, que antes 
eram de R$ 1, R$ 3 e R$ 5 para R$2, R$5 e R$ 10. 
 
escapada 
 
Alguns governadores já começaram a conversar no final de semana sobre a preocupação de que a 
população aproveite a Páscoa para viajar, quebrando o distanciamento social em um momento 
delicado da evolução do contágio da Covid-19. 
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Painel - Saidão 
 

Saidão 
 
O Depen (Departamento Penitenciário Nacional) 
estima que 30 mil presos tenham sido liberados no 
país por decisões judiciais em virtude da 
recomendação dada pelo CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça) em meio à pandemia do coronavírus. O 
órgão diz que o número é elevado e que alguns 
saíram sem tornozeleira eletrônica. Os dados estão 
em um documento enviado aos estados, em que o 
Depen pede rigor na fiscalização dos que foram 
para prisão domiciliar. 
 
sem rastro 
 
Porém, a avaliação do Ministério da Justiça, pasta 
à qual o departamento é subordinado, é que será 
impossível realizar o monitoramento dos presos. 
Segundo informações do Depen, antes da crise, 60 
mil pessoas já cumpriam penas fora dos presídios, 
com tornozeleiras. O ex-deputado Eduardo Cunha 
foi um dos beneficiados. 
 
Placar 
 
O departamento penitenciário vem sendo 
alimentado com dados dos estados. Até agora, não 
houve nenhum caso registrado de Covid-19 em 
presídios. O órgão, no entanto, não sabe dizer 
quantos testes foram feitos até agora. Os exames 
são considerados importantes para pegar também 
casos assintomáticos. 

 
Help 
 
Insatisfeitos com a demora do governo em atender os seus pleitos, governadores do Sul e Sudeste 
articulam propor uma PEC diretamente aos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), que já foi batizada de emergencial. 
 
não nego 
 
Uma das propostas em estudo, discutidas na semana passada, é adiar a data limite para o 
pagamento de precatórios atrasados, dívidas decorrentes de perdas na Justiça, de 2024 para 2040, 
além da suspensão do teto de despesas com pessoal (de 60%). 



 

 

 
mané é mané 
 
O deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), relator do chamado Plano Mansueto de socorro aos 
governadores, é contra o pacote. "O isolamento acaba em junho. Temos que arrumar a casa, e 
rápido, e não ficar querendo aproveitar o momento e dar uma de malandro", diz. 
 
agora não 
 
Para parlamentares de centro, a pesquisa Datafolha, que mostrou neste domingo (5) que a renúncia 
de Jair Bolsonaro em meio à sua atuação no combate à Covid-19 é rejeitada por 59% dos 
brasileiros, revela que eles estão certos de não colocar o impeachment na ordem do dia. 
 
Protocolo 
 
O Ministério da Saúde planeja começar nesta semana a preparação para mudar a orientação do tipo 
de isolamento, saindo do atual para o restrito, cujo foco é mais direcionado a idosos e grupos de 
risco. 
 
Rascunho 
 
A abertura deve ser por regiões, desde que respeitados critérios, como número suficiente de leitos 
de UTI, respiradores, máscaras, luvas, pessoal e testes rápidos em grande volume. 
 
Incerto 
 
A nova orientação passaria a valer a partir da Páscoa, dia 13. Com a dificuldade com fornecedores, 
o ministério pode reavaliar a data. 
 
mesa redonda 
 
Integrantes da pasta chefiada por Luiz Henrique Mandetta ficaram irritados com um evento marcado 
pela XP Investimentos sobre o uso de hidroxocloroquina, cuja eficácia não tem comprovação. 
 
mesa redonda 2 
 
Nos bastidores, questionava-se por qual motivo a corretora dava espaço para o tema controverso e 
para a Prevent Sênior, que concentra 58% das mortes por coronavírus em São Paulo. O evento foi 
adiado. 
 
Agenda 
 
Entre um e outro compromisso do fim de semana, como divulgar vídeos sobre uso de 
hidroxocloroquina, anunciar a religiosos que vai demitir integrantes do governo e aglomerar pessoas 
sem máscaras em frente ao Palácio da Alvorada para oração, Bolsonaro usou o Twitter para mostrar 
apoio ao ex-ministro Osmar Terra (MDB-RS). 
 
Likes 
 



 

 

O deputado federal e médico ganhou uma curtida do presidente em uma postagem que dizia que 
países que tentaram quarentena estão no pico da epidemia. 
 
Caderninho 
 
Entre políticos, o recado de demissão Bolsonaro neste domingo não foi só para Mandetta, mas 
também para o ministro Sérgio Moro (Justiça). 
 
TIROTEIO 
 
"Eu vou ser esculhambado pela imprensa" De Jair Bolsonaro, presidente da República, em 
transmissão no Facebook neste domingo (5), aos que pediam fotos durante aglomeração em frente 
ao Palácio da Alvorada, em meio à pandemia 
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Constança Rezende – Moro e Judiciário entram em conflito 

por liberação de presos 
 

Somados aos embates entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus têm provocado também conflitos entre 
o ministro da Justiça, Sergio Moro, e membros do Poder Judiciário. 
 
O embate envolve a liberação de presos por crimes menos graves, devido aos riscos da pandemia. 
A recomendação foi feita pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) aos tribunais de Justiça e não 
tem caráter obrigatório. 
 
O objetivo, segundo o órgão, é se antecipar a uma suposta contaminação em massa da população 
carcerária e de comunidades no entorno. 
 
Entre as sugestões, está a reavaliação de prisões provisórias, especialmente para grupos 
vulneráveis, como grávidas, mulheres que amamentam, portadores de deficiência e indígenas. 
 
O conselho também recomenda que os magistrados reavaliem casos de prisões preventivas e 
optem pela prisão domiciliar para presos em regime aberto ou semiaberto. 
 
Moro não tem escondido sua preocupação com a medida. Durante coletiva com o ministro da 
Saúde, no último dia 31, Moro defendeu que detentos não sejam colocados em liberdade 
"indiscriminadamente" por conta da pandemia. 
 
O ex-juiz federal chegou a citar um exemplo falso de um homem que teria sido preso novamente, 
com armas e drogas, após ter sido solto devido à pandemia. 
 
O ministro também declarou, em entrevista à Folha, no dia 20 de março, que "não podemos, a 
pretexto de proteger a população prisional, vulnerar excessivamente a população que está fora das 
prisões". 
 
"Alguns fazem a proposta de soltar todos os presos que não tenham sido condenados por violência 
ou grave ameaça. Estamos falando de todo tráfico de drogas, basicamente. Grande parte dos 
grandes traficantes foram condenados só por tráfico. E vamos soltar todos os traficantes do país? 
Não faz sentido", afirmou. 
 
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) também mandou soltar, nas últimas duas semanas, todos os 
detentos que poderiam estar em liberdade, mas seguem presos por não terem pago fiança, e os 
detidos por atraso no pagamento de pensão alimentícia. 
 
Um ministro de corte superior ouvido pelo UOL reservadamente reprovou as declarações de Moro. 
Para ele, discutir a liberação de presos não é uma competência do ministro. 
 
"Quem decide sobre prisão é juiz, que tem competência para isso. O que ele pode fazer é projeto de 
lei. No mais, dar conselho, só se for para o presidente, já que ele é a maior autoridade jurídica do 
governo", afirmou. 



 

 

 
Autoridades que participaram de reuniões com Mandetta contam que o ministro da Saúde tem 
demonstrado preocupação com o sistema carcerário. O receio é de que haja uma contaminação em 
massa, caso nenhuma medida seja tomada. 
 
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), até esta sexta-feira, foram 
contabilizados 113 casos suspeitos de coronavírus em presídios brasileiros. Nesta quinta, um policial 
penal lotado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, testou positivo. 
 
Para o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Antonio Carlos de Castro Tavares, as críticas sobre as 
medidas são compreensíveis, mas explica que não são um "salvo-conduto" para que os presos 
cometam novos crimes. 
 
"Entendemos muito bem as críticas da sociedade, elas têm o seu lugar e fazem parte do ambiente 
democrático, mas esta é uma questão de saúde pública e não uma vontade de soltura deliberada. 
As liberações devem ser avaliadas com parcimônia pelos juízes, caso a caso", afirmou. 
 
Sobre as declarações de Moro, o juiz respondeu que o ministro tem mudado de posição e 
ponderado as recomendações do CNJ. 
 
"A visão que ele tem é um pouquinho diferente da nossa, mas os dias vão passando e as pessoas 
vão raciocinando juntas. Estamos caminhando para uma convergência", afirmou. 
 
De acordo com o magistrado, o CNJ ainda não tem um balanço de quantos presos já foram 
liberados por conta das recomendações. 
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Desembargadora suspende decisões que colocaram 

condenados por homicídio, feminicídio, tráfico de drogas e 

integrante do PCC em semiaberto no Paraná por causa de 

coronavírus 
 

A desembargadora Maria José de Toledo 
Marcondes Teixeira, do Tribunal de Justiça do 
Paraná, atendeu a pedido do Ministério Público do 
Estado e suspendeu decisões judiciais que 
colocaram 14 presos no regime semiaberto, com 
monitoramento eletrônico, por causa do 
coronavírus. Os detentos em questão foram 
condenados por crimes homicídio qualificado, 
feminicídio, roubos majorados, organização 
criminosa, tráfico de drogas, sendo um deles 
apontado como integrante do PCC. 
 
Maria José considerou que, ‘em que pese a 
gravidade da atual pandemia que atinge diversos 
países do mundo, tal argumento, por si só, não é 
suficiente para ensejar na antecipação de 
progressão de regime prisional’. Segundo a 
magistradas, as decisões questionadas não 
traziam ‘fundamentação concreta, o que acaba 
gerando situações graves, colocando nas ruas 
pessoas perigosas, que cometeram crimes graves 
e violentos, antes da hora, subvertendo à ordem 
pública e causando insegurança jurídica, o que não 
pode ser admitido’. 
 
A decisão foi proferida na última sexta, 3, e 
acolheu a medida cautelar impetrada pelos 
promotores Heric Stilben e Daniel Pedro Lourenço. 
 
No mesmo dia, o Ministério Público do Estado 
enviou ofícios ao Corregedor-Geral de Justiça e ao 
Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná 
informando sobre a ‘reapreciações coletivas de 
prisões cautelares e definitivas’ em meio à crise do 

coronavírus. Os documentos indicam ainda que ‘repreciações’ ‘sugerem a adoção de imediatas 
providências para resguardar a integralidade da atuação’ do MP. 
 
Segundos os ofícios, as ‘reapreciações’ estariam aplicando medidas generalizantes que se limitam a 
averiguar a inserção da pessoa presa em alguma das hipóteses mencionadas pela Recomendação 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/desembargadora-suspende-decisoes-que-colocaram-condenados-por-homicidio-feminicidio-trafico-de-drogas-e-integrante-do-pcc-em-semiaberto-no-parana-por-causa-de-coronavirus/
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n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. O texto em questão recomendou a Tribunais e magistrados a 
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos 
sistemas de justiça penal e socioeducativo, entre elas a antecipação do direito de progredir ao 
regime semiaberto e aberto. As medidas, no entanto, devem ser avaliadas caso a caso. 
 
“Com o propósito de evitar que essa prática implique a inadvertida precipitação na concessão de 
prisões domiciliares ou congêneres a casos graves, como alguns que já foram identificados em 
nosso Estado, solicitamos a adoção de providências por essa E. Presidência em prol da observância 
do devido processo legal neste âmbito de atuação, orientando-se que essas reapreciações, 
necessariamente, oportunizem uma prévia e individualizada manifestação da Instituição”, diz trecho 
do documento enviado ao TJ-PR. 
 
Os textos são assinados pelo Procurador-Geral de Justiça Ivonei Sfoggia, o Corregedor-Geral do 
Ministério Público Moacir Gonçalves Nogueira Neto e procurador que coordena o Grupo de Atuação 
Especializada em Segurança Pública Cláudio Rubino Zuan Esteves enviaram ao Presidente e ao 
Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
 
De acordo com relatório do Departamento Penitenciário do Estado, entre o dia 16 de março e o dia 
02 de abril houve redução 2.397 presos no sistema carcerário do Paraná – 678 do regime 
semiaberto e 1719 do regime fechado. 
 
O pedido do MP 
 
A medida cautelar acolhida por Maria José da sexta, 3, foi impetrada contra decisões que 
beneficiaram 15 presos cujos processos de execução foram incluídos no Regime Especial de 
Atuação junto à Vara de Execuções Penais de Maringá. Tal regime ‘tem a única e exclusiva 
finalidade de adotar as medidas propostas pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação 
62’, indica a petição inicial. 
 
Segundo os promotores, o MP se manifestou pela impossibilidade de aplicação das medidas 
recomendadas pelo CNJ aos apenados em questão, ‘levando em conta a gravidade dos crimes 
pelos quais foram condenados’. 
 
O documento traz resumos da condenações dos presos, que incluem tráfico de dorgas duplamente 
majorado – entre Estados e com envolvimento de adolescente -, feminicídio, roubos majorados pelo 
emprego de arma e concurso de pessoas e homicídio qualificado. Um dos condenados foi 
identificado como integrante do PCC na peça. 
 
No entanto, os promotores afirmam: “Não obstante extensa fundamentação em parecer ministerial, a 
magistrada concedeu a antecipação do regime fechado ao regime semiaberto e, na mesma decisão, 
concedeu harmonização ao regime semiaberto com monitoração eletrônica aos apenados. 
Trataram-se de decisões padronizadas, alterando-se tão somente a referência a datas em que, 
futuramente, poderiam os apenados progredir de regime”. 
 
A Promotoria indica que interpôs agravos nos respectivos autos dos apenados, mas os recursos 
ainda não foram analisados, motivo pelo qual apresentaram a medida cautelar. 
 
A peça argumenta que as decisões questionadas ‘tem o condão de gerar enorme prejuízo à 
segurança pública, bem como à saúde coletiva’. 
 



 

 

“Ora, se CNJ recomenda que as prisões preventivas sejam decretadas quando se tratar crimes 
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, presentes os demais requisitos legais, 
antecipar progressão de regime de presos condenados por crimes dessa natureza é contrariar a 
própria Recomendação 62”, afirmam. 
 
Os promotores alegam que a ausência de critérios, ‘desconsiderando-se, por exemplo, a natureza 
do crime, contraria a própria Recomendação do CNJ’. Segundo eles, tal ausência ‘permitiria, como 
pretende o presente Mutirão Carcerário, conceder benefícios a condenados por crimes de extrema 
gravidade, a exemplo de homicídios, latrocínio, organização criminosa, inclusive a crimes que a 
própria Constituição da República (tão banalizada atualmente como fundamentação) impõe uma 
severidade na persecução, como tráfico de drogas’. 
 
A peça chega a citar decisão de desembargador que suspendeu 28 decisões de liberdade provisória 
proferidas pelo juízo criminal de Matinhos ao considerar que os despachos revogaram ‘ a 
segregação provisória de acusados por crimes graves e violentos, como estupro de vulnerável, 
ameaça no âmbito de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei 
Maria da Penha e roubo’. 
 
“Conceder prisão domiciliar, antecipar regime de pena, revogar prisões cautelares, dentre outras 
medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça sob o argumento de que os presos iriam 
‘se revoltar’ pelas medidas restritivas impostas é apoiar-se tão somente no combalido estado do 
sistema prisional, crendo ser possível solucionar a crise carcerária existente há décadas, em meio a 
uma crise sanitária sem precedentes, ensejando o risco, porém, de deflagrar uma concomitante crise 
de segurança pública”. 
 
A decisão da desembargadora 
 
Ao analisar o caso, Maria José considerou que a juíza que proferiu as decisões questionadas 
atestou em alguns despachos que o prazo para o preenchimento do requisito objetivo para 
progressão de regime estaria muito próximo de ser integralizado. 
 
No entanto, segundo a desembargadores, as decisões ‘não trazem fundamentação concreta, o que 
acaba gerando situações graves, colocando nas ruas pessoas perigosas, que cometeram crimes 
graves e violentos, antes da hora, subvertendo à ordem pública e causando insegurança jurídica, o 
que não pode ser admitido’. 
 
Ela ponderou que cabe ao magistrado ‘velar pela integridade dos direitos fundamentais de todas as 
pessoas, conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana e fazer cumprir os pactos 
internacionais que protegem grupos vulneráveis expostos ao risco potencial de contrair doença 
infecciosa’, mas destacou que, em que pese a gravidade da atual pandemia que atinge diversos 
países do mundo, tal argumento, por si só, não é suficiente para ensejar na antecipação de 
progressão de regime prisional’ – “seja pelas medidas adotadas pelo sistema penitenciário para a 
prevenção do contágio, seja pelo fato de estarmos falando de crimes de extrema gravidade como 
homicídio qualificado, feminicídio, roubos majorados, organização criminosa, tráfico de drogas”. 
 
A desembargadora deferiu liminar suspendendo 14 das 15 decisões questionadas. Segundo ela, a 
situação de um dos condenados é ‘diversa’, uma vez que progrediu de regime por outra questão. 
Assim, a situação de tal apenado seja discutida em sede de Agravo em Execução Penal já oferecido 
pelo Ministério Público. 
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Sem audiências de custódia, metade dos presos pela polícia 

é solta pela Justiça durante a pandemia de coronavírus 
 

O índice de pessoas presas pela polícia, mas soltas 
após análise do caso pelo Judiciário cresceu no Rio 
durante a pandemia do novo coronavírus. Dados da 
Defensoria Pública do estado revelam que no 
período entre os dias 19 e 31 de março, já na 
vigência do isolamento social e das medidas de 
contenção da Covid-19, mais da metade (51,5%) 
dos capturados foi solta pela Justiça. De setembro 
de 2019 a fevereiro deste ano, esse índice ficou em 
32%. Os dados são relativos aos presos que são 
assistidos pela defensoria, que representam cerca 
de 70% do efetivo carcerário do estado. 
 
O levantamento também aponta que os casos de 
prisão em flagrante diminuíram 33%. De 19 a 31 de 
março deste ano, a média foi de 56 casos 
apreciados por dia pelo Judiciário nos quais houve 
atuação da defensoria. Já de setembro a fevereiro, 
o índice era de cerca de 42 casos diariamente. 
 
Desde o último dia 19, os presos em flagrante não 
estão passando pelas chamadas Audiências de 
Custódia no Rio. Na sessão, os detentos são 
apresentados presencialmente a um juiz que decide 
se eles continuarão atrás das grades. O presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador 
Claudio de Mello Tavares, havia determinado que 
as audiências ocorressem por videoconferência 
durante o período de isolamento social, o que 
chegou a ser feito por dois dias. No dia 19 de 
março, as sessões acabaram suspensas após uma 
recomendação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). 
 

Com a suspensão das audiências, os juízes que antes realizavam as sessões passaram a apenas 
analisar os documentos relativos à prisão enviados pela Polícia Civil, e avaliam se há necessidade 
de manter a pessoa atrás das grades. Os promotores também continuam atuando nos casos, assim 
como os defensores públicos. As audiências de custódia foram implementadas no Rio em setembro 
de 2015 e têm como objetivo, além da análise da necessidade da prisão, identificar se o preso 
sofreu algum tipo de violência policial. Procurada, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça 
do Rio informou que a suspensão ocorreu em virtude da recomendação do CNJ e ressaltou que 
mesmo sem a realização das sessões, os direitos fundamentais dos presos estão sendo 
respeitados. 
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O defensor público Emanuel Queiroz Rangel, que está a frente da Coordenadoria de Defesa 
Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio, afirma que pela situação de “emergência sanitária” 
existente atualmente, o Judiciário está fazendo uma análise mais criteriosa dos casos, dando 
liberdade a um número maior de pessoas. 
 
— Foi preciso uma pandemia para que o Judiciário fluminense chegasse a esses índices, nos quais 
ele já deveria estar. A avaliação está sendo mais criteriosa porque estamos em emergência 
sanitária, e a situação dentro dos presídios já é caótica. Mas nos casos de crimes com violência, as 
prisões continuam sendo mantidas — afirma o defensor. 
 
A promotora Somaine Cerruti, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça Criminais do Ministério Público do Rio, também avalia uma mudança em comparação com 
períodos de normalidade. 
 
— Isso é algo que tenho observado em conversa com meus colegas. Em alguns casos, nem mesmo 
os promotores pedem para que a prisão seja mantida. É claro que em casos como roubo, ou outros 
crimes violentos, será pedida a conversão (da prisão) - pondera Somaine. 
 
Emanuel disse lamentar a suspensão das audiências, mas afirma compreender o “momento 
extraordinário que estamos vivendo”. Ele explicou que a Defensoria Pública foi contra a realização 
das sessões por videoconferência, como havia sido determinado pelo presidente do TJ: 
 
— A realização por videoconferência é totalmente incompatível com o objetivo principal das 
audiências de custódia, que é o combate aos maus-tratos e à violência. Sem que possa ser 
presencial, essa audiência perde o sentido. Então não faz diferença se será por vídeo ou papel. O 
efeito é o mesmo, então o melhor é que não ocorra - opinou o defensor. 
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O que o Provimento 94 do CNJ muda nos registros de 

imóveis 
 

Foi publicado no último dia 22 de março o 
Provimento 94 do CNJ, que trata de várias regras 
para os cartórios de imóveis durante o período da 
pandemia causada pela Covid-19. 
 
Se o objetivo era regular o serviço mínimo e 
essencial dos registros de imóveis à população, o 
provimento vai além, desburocratizando o registro 
imobiliário e implementando mudanças que talvez 
já fossem anseio de toda e qualquer sociedade 
inteligente, em tempos de conectividade, 
interatividade e compartilhamento de funções, 
espaços, bens, valores e ideias. 
 
Confira aqui o que mudou 
 
Prazos não suspensos 
Indo de encontro do que o Provimento 91 tinha 
sugerido, e muitas normas das Corregedorias 
locais tinham disposto, o serviço registral não 
poderá ser parado durante a pandemia. Os 
Cartórios não deixarão de praticar atos, nem 
estarão com prazos suspensos. O artigo 11 
determina que os prazos de qualificação (de 
análise do título, quando protocolado) e prática do 
registro deverão ser contados em dobro, com 
exceção da emissão de certidões e contratos de 
financiamento. Para as certidões e os contratos de 
financiamento (inclusive os de aquisição de 
unidade imobiliária com força de escritura pública), 
os prazos de análise e registro são os normais. 
 
Certidões de matrículas em 2 horas 
As certidões de matrículas requisitadas através do 

SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), que está funcionando para todo Brasil no site 
www.registrodeimoveis.org.br, deverão ser disponibilizadas ao solicitante em até duas horas após a 
confirmação do pagamento do emolumento (a taxa cartorária). Trata-se de uma inovação importante 
para o mercado imobiliário para a prática de atos subsequentes que dependem da certidão do 
imóvel. 
 
É certo que após a Covid-19, essa desburocratização vai gerar um destravamento nos prazos dos 
ciclos de produção imobiliária e habitacional, pois em todos momentos do desenvolvimento 
imobiliário são necessárias certidões das matrículas imobiliárias atualizadas (exemplo, verificação da 
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situação do imóvel para comercialização, incorporação, financiamento de obra, liberação de 
recursos, etc), como também para o cidadão comum que precisa de agilidade para a prática do ato 
ordinário, como a escritura de compra e venda que precisa de uma certidão ativa. 
 
Em diversos estados, inclusive na Bahia, essa certidão emitida online em 
www.registrodeimoveis.org.br pode ser impressa e sua “cópia simples” produz todos os efeitos de 
direito. Isso é, o tabelião nem precisa imprimir essa certidão para que seja possível a lavratura de 
ato constitutivo, modificativo ou extintivo de direitos reais sobre o imóvel (a exemplo da escritura de 
compra e venda, dação em pagamento, doação, etc). 
 
Protocolos via internet 
As leis federais já tinham preparado o arcabouço normativo para títulos serem enviados e 
registrados a partir da internet: primeiro a lei federal 11.977/2009, depois a 13.465/2017 e a 
13.874/2019 (a polêmica lei de liberdade econômica) foi no mesmo sentido; o provimento 47/2015 
do CNJ criou diretrizes para as centrais eletrônicas estaduais (cujo trabalho de padronização e 
nacionalização segue com o Provimento 89) e os protocolos se tornaram possíveis, inicialmente, 
com essas leis, e agora, efetivamente, com o Provimento 94 do CNJ, publicado em meio à 
pandemia. 
 
O artigo 4º do Provimento diz como os documentos digitais ou digitalizados podem ser enviados 
para o Cartório de Imóveis. 
 

Artigo 4º. Durante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
contemplada no caput, todos os oficiais dos Registros de Imóveis deverão recepcionar os 
títulos nato-digitais e digitalizados com padrões técnicos, que forem encaminhados 
eletronicamente para a unidade a seu cargo, por meio das centrais de serviços eletrônicos 
compartilhados, e processá-los para os fins do art. 182 e ss da Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973. 
 
§ 1º. Considera-se um título nativamente digital: 
 
I - o documento público ou particular gerado eletronicamente em PDF/A e assinado com 
Certificado Digital ICP-Brasil por todos os signatários e testemunhas: 
 
II - a certidão ou traslado notarial gerado eletronicamente em PDF/A ou XML e assinado por 
tabelião de notas, seu substituto ou preposto; 
 
III - o resumo de instrumento particular com força de escritura pública, celebrado por agentes 
financeiros autorizados a funcionar no âmbito do SFH/SFI, pelo Banco Central do Brasil, 
referido no art. 61, “caput” e parágrafo 4º da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1.964, assinado 
pelo representante legal do agente financeiro 
 
IV – as cédulas de crédito emitidas sob a forma escritural, na forma da lei; 
 
V - o documento desmaterializado por qualquer notário ou registrador, gerado em PDF/A e 
assinado por ele, seus substitutos ou prepostos com Certificado Digital ICP-Brasil. 
 
VI – as cartas de sentença das decisões judiciais, dentre as quais, os formais de partilha, as 
cartas de adjudicação e de arrematação, os mandados de registro, de averbação e de 
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retificação, mediante acesso direto do oficial do Registro de Imóveis ao processo judicial 
eletrônico, mediante requerimento do interessado. 
 
§ 2º. Consideram-se títulos digitalizados com padrões técnicos aqueles que forem 
digitalizados de conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 5º do Decreto nº 
10.278, de 18 de março de 2020. 

 
Em resumo, o que o Provimento fez foi materializar o seguinte: atos praticados fisicamente deverão 
ser aceitos com validade pela internet, e atos que seriam somente físicos já podem nascer com uma 
versão digital para ser enviada direto ao registrador para o registro. 
 
Exemplo contundente disso é o contrato particular com força de escritura pública emitido pelas 
instituições financeiras ("IFs"), que constituem alienação fiduciária sobre o imóvel e celebram a 
compra e venda do imóvel entre a empresa e o adquirente. Agora, o próprio gerente da instituição 
financeira, com seu certificado digital (o mesmo que ele possui do seu CPF na Receita Federal) 
poderá, quando as partes assinem a via física do contrato, enviar o título pelo e-protocolo ou e-mail 
(falaremos mais do envio abaixo) para o registrador de imóveis. 
 
Nada de despachante ou papel nesse caso. 
 
As escrituras que sejam lavradas pelo tabelião também poderão ser enviadas eletronicamente direto 
ao Registro de Imóveis. Sai do Tabelionato e vai para o Registro por meio de dados instantâneos. 
 
Esses casos do artigo 4º §1º são dos documentos dito “nato-digitais”. O Provimento também 
autoriza, na forma do decreto federal 10.278/2020, editado nesse mês, também durante a pandemia 
(mas que vale pra vida toda), que documentos particulares que nasceram impressos, em papel, 
tenham efeitos digitais (e possam ser recebidos pela internet como se originalmente digitais fossem), 
desde que digitalizados pelos critérios do decreto. E são simples. Aquele que o digitalizar, poderá 
enviar o documento ao registrador, também, por e-mail e e-protocolo, com seu certificado digital, 
assinando o documento digitalmente (e se responsabilizando pelo seu teor e verossimilhança). 
 
Entendeu? Sim, ficou muito mais simples de fato, sem necessidade de contato físico, o envio 
eletrônico de qualquer documento que possa ser assinado pelo apresentante com seu certificado 
digital. 
 
Isso possibilita que hoje qualquer título ou documento que tenha de ingressar no Registro de Imóveis 
possa ser enviado pela internet e tenha todos os seus efeitos legais previstos. Sem balcão, sem fila, 
sem senha e papeis. 
 
Como infelizmente estamos em um país com muitas fraudes, o Provimento, com sabedoria, 
possibilita, em seu artigo 9º, que, caso o registrador suspeite de fraude no documento, solicite a 
apresentação da sua física, notadamente para essas circunstâncias dos documentos impressos que 
foram digitalizados por alguém (artigo 4º, §2º). 
 
O que é o e-protocolo 
O provimento direciona o envio desses títulos e documentos (nato-digitais ou digitalizados com 
assinatura do certificado digital do apresentante) para o e-protocolo, um sistema operado nesse site 
www.registrodeimoveis.org.br em que a maior parte dos registros imobiliários já está cadastrado 
(todos devem estar!). 
 



 

 

O usuário fará um cadastro e subirá o arquivo na plataforma, escolhendo o Cartório imobiliário de 
destino. 
 
Os tabeliães e gerentes de IFs que ainda não estejam cadastrados no e-protocolo também devem 
fazê-lo. 
 
Envio por e-mail 
O provimento não trata abertamente do envio por e-mail de uma escritura, contrato ou outro título 
fora da central eletrônica. Mas é a realidade de diversos Cartórios desde que a Covid-19 ganhou 
espaço no Brasil. Essa facilitação acontece porque (a) o Cartório não tem cadastro ainda no e-
protocolo e/ou (b) parte da população não tem certificado digital ou não está familiarizada com as 
regras do SREI. 
 
Pois bem, esse problema (b) será resolvido com a vigência do Provimento 94 para novas escrituras 
e contratos particulares com força de escritura pública em que o tabelião e a entidade financeira já 
produzirão sob a forma de documento nato-digital, como explicamos. Mas para os antigos títulos, 
que só existem impressos, e que não possam ser autenticados pelo certificado digital de alguém 
(não se encontrou alguém com o certificado que pudesse ou quisesse assinar), haveria essa opção 
do Registro de Imóveis específico disponibilizar um e-mail para recebimento dos documentos 
digitalizados sem o rigor do Decreto 10.278/2020, artigo 5º. 
 
Nesse caso, pode-se aplicar o previsto, analogicamente, do artigo 10 e 9 do Provimento, da seguinte 
forma: 
 

• A recepção por e-mail do documento com o emolumento da prenotação pago; 

• A análise do documento pelo cartório; 

• A análise positiva resultará no envio ao cliente dos emolumentos; 

• O cliente deverá enviar os emolumentos pagos (complementares); 

• O cartório pedirá as vias físicas do documento como etapa final do procedimento; 

• O cartório fará o registro. 
 
Observe que a apresentação do documento físico poderá ser feita após o Cartório qualificar o título e 
as eventuais notas devolutivas serem sanadas. O CNJ acabou regulando questão de cobrança de 
emolumentos cuja alçada de regulação é dos Estados, o que pode trazer algum conflito com normas 
estaduais. 
 
Esse envio por e-mail tenderá a cair em desuso na medida em que as Corregedorias locais poderão 
impor restrições aos registradores que não estejam operando pelo e-protocolo, que é o sistema 
oficial do SREI. 
 
Todavia, trouxe essa possibilidade nesse artigo porque ainda é realidade de boa parte dos registros 
imobiliários nesse momento no país. É possível também que o registrador decida adotar alguma 
peculiaridade diversa do que aqui consolidado. 
 
Funcionamento dos Cartórios 
O artigo 1º do Provimento 94 reforma parcialmente o Provimento 91 porque, agora, diz que os 
cartórios que estejam com dificuldade ou restrição de atendimento presencial por conta de políticas 
sanitárias das autoridades locais e o registrador não poderá suspender o funcionamento da 
serventia, que deverá ter atendimento ao público prioritariamente por meios disponíveis na internet e 
telefone. Aqui uma outra inovação: se o cartório não dispor desses recursos, mesmo com as 



 

 

proibições sanitárias, ele estará obrigado a atender ao público presencialmente pelo menos duas 
horas ao dia (e, se for possível o atendimento virtual, plantão de no mínimo quatro horas por dia). 
 
O fato é que o Provimento 94 deixa claro que os cartórios, mesmo que não atendam ao público 
presencialmente, não devem parar; seus prazos continuarão contando (mesmo que em dobro) e o 
uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis é mandatório para viabilizar as certidões e 
protocolos. 
 
Vale anotar também que os Cartórios deverão disponibilizar meios para também receber 
documentos físicos (artigo 1º §4º). Esse recurso será importante para os Ofícios prediais que 
estejam aceitando vias não certificadas por e-mail, em que poderão agendar a entrega do 
documento físico para o registro ou viabilizar outros meios de recebimento, como também para os 
casos de suspeita de fraude (artigo 9º). 
 
A contrario senso, o CNJ não criou restrições ao funcionamento dos Cartórios de Imóveis em que as 
localidades não tenham imposto restrições ao seu funcionamento. Isso será regulado 
essencialmente pelas Corregedorias locais, que sempre terão de observar as diretrizes 
estabelecidas pelo CNJ para que o serviço não pare e que todo registro imobiliário esteja acessível à 
população. 
 
Conclusão 
As inovações trazidas pelo Provimento 94 para os Registros de Imóveis durante a pandemia são 
excepcionalmente positivas, fazendo-se jus à expectativa de que essas conquistas sociais 
concernentes ao protocolo eletrônico e das certidões online pemaneçam, primeiro porque se 
baseiam em leis e normas que independem do covid-19, segundo porque a maioria desses 
mecanismos já existiam antes do Provimento 94 (o que o CNJ fez foi obrigar a sua observância, 
cumprimento e dar algumas peculiaridades diante da crise), e terceiro porque a população precisa 
de um registro imobiliário mais próximo das pessoas. 
 
Não à toa, de fato, de se assinar que são em momentos difíceis que a sociedade cresce.  
  



 

 

Mais notícias importantes 
 

 
FOLHA DE S.PAULO - 4 de abril - 14h27 

STF limita divulgação de viagens 
Em plena pandemia, o ministro Dias Toffoli divulga resolução que regulamenta as viagens e diárias 
no Supremo Tribunal Federal. Por razões de segurança, as viagens a serviço realizadas pelo 
presidente e colegas da corte não serão divulgadas de forma detalhada. 
https://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2020/04/04/stf-limita-divulgacao-de-viagens/ 
 
O GLOBO - 5 de abril - 23h27 

Guedes defende congelamento de salário de servidores por dois anos 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o congelamento de salários de servidores 
públicos por dois anos por conta da crise do novo coronavírus. Ele descartou o corte na 
remuneração dos funcionários federais durante a crise, já que o presidente Jair Bolsonaro não 
“aceita falar disso”. 
https://oglobo.globo.com/economia/guedes-defende-congelamento-de-salario-de-servidores-por-
dois-anos-24353197 
 
ESTADÃO - 5 de abril - 16h14 

Governo vai lançar linha de R$ 6 bi para micro e pequenas empresas 
O governo pretende lançar uma linha especial de financiamentos para micro e pequenas empresas 
com recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, segundo apurou o 
Estadão/Broadcast. A estimativa é de que cerca de R$ 6 bilhões poderão ser disponibilizados pelos 
bancos às empresas que estão nas regiões atendidas por esses fundos. 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-vai-lancar-linha-de-r-6-bipara-micro-e-
pequenas-empresas,70003261142 
 
CORREIO BRAZILIENSE - 5 de abril - 18h52 

Covid-19: PT vai ao Supremo para liberar saque do FGTS em razão da pandemia 
O Partido dos Trabalhadores entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a 
liberação dos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em meio à pandemia do 
novo coronavírus. A legenda pede que a Corte dê liminar sob o entendimento de que o 
reconhecimento formal do estado de calamidade pública pelo governo federal autoriza o 
levantamento dos recursos das contas de FGTS pelos trabalhadores sem necessidade de edição de 
regulamento específico e autorizativo do saque. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/04/05/internas_economia,842563/c
ovid-19-pt-vai-ao-supremo-para-liberar-saque-do-fgts-em-razao-da-pan.shtml 
 
CORREIO BRAZILIENSE - 5 de abril - 18h51 

MP federal destina R$ 34 bi para financiar salários de empresas 
O governo federal criou uma linha de crédito emergencial de R$ 34 bilhões para financiar o 
pagamento de salários de pequenas e médias empresas por dois meses. Em contrapartida, os 
funcionários não poderão ser demitidos no período. O programa foi assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro por medida provisória publicada na sexta-feira, 3, e republicada no sábado, 4, com uma 
correção no texto. A primeira versão colocava "pessoas jurídicas" como beneficiados. A nova versão 
retirou o termo "jurídicas", pois o programa é destinado para empresas, empresários e sociedades 
cooperativas pagarem a folha salarial. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/04/05/internas_economia,842565/
mp-federal-destina-r-34-bi-para-financiar-salarios-de-empresas.shtml 
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FOLHA DE S.PAULO - 6 de abril – 01h17 

Consumidores relatam intensa cobrança de dívidas antigas em meio ao coronavírus 
Há alguns anos o profissional de TI Heitor Martins, 40 anos, vive com algumas dívidas em aberto. 
Acostumado a ser cobrado uma vez por dia por telefone ou email, ele diz ter ficado assustado 
quando, após a confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Brasil, passou a receber mais 
de dez ligações em seu telefone celular por dia, além de mensagens de texto com cobranças. 
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/04/consumidores-relatam-intensa-cobranca-de-dividas-
antigas-em-meio-ao-coronavirus.shtml 
 
CORREIO BRAZILIENSE - 6 de abril - 06h29 

'Coronavoucher': sai hoje o calendário de pagamento dos R$ 600 
O governo federal deve começar a pagar nesta semana o benefício emergencial de R$ 600 que vai 
ajudar os trabalhadores informais a se sustentarem nesse período de pandemia. Por isso, vai 
divulgar, hoje, o calendário de pagamento e o endereço do aplicativo que vai cadastrar os 
trabalhadores informais que têm direito ao auxílio. O valor total por família será de R$ 1,2 mil. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/04/06/internas_economia,842614/c
oronavoucher-sai-hoje-o-calendario-de-pagamento-dos-r-600.shtml 
 
CORREIO BRAZILIENSE - 6 de abril - 06h00 

Covid-19: Congresso assume protagonismo e tem agilidade em aprovar matérias 
Há pouco mais de um mês, o Brasil passou a sentir os fortes efeitos da disseminação do novo 
coronavírus. Além de gerar impacto estrondoso na economia, a chegada da Covid-19 ao território 
nacional abalou as estruturas dos Três Poderes e inverteu o cenário político nacional. Até então, o 
presidente Jair Bolsonaro conseguia, em meio a controvérsias e declarações polêmicas, manter a 
polarização e garantir capital político entre seus eleitores. O Congresso havia se tornado alvo de 
manifestações convocadas após críticas do general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança 
Institucional, ao parlamento, reverberadas pelo próprio chefe do Executivo. Mas bastaram algumas 
semanas em meio à profunda necessidade de governança para a situação mudar. O Legislativo 
passou a concentrar decisões e a atender anseios populares. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/06/interna_politica,842620/covid-
19-congresso-assume-protagonismo-e-tem-agilidade-em-aprovar-mat.shtml 
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