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Demissão abortada: com apoio de Congresso, Supremo e 

servidores, Mandetta fica na Saúde 
 

Após pressão vinda dos militares, o presidente Jair 
Bolsonaro decidiu manter Luiz Henrique Mandetta 
à frente da Saúde. Um ato de exoneração foi 
preparado no Palácio do Planalto, mas, após uma 
reunião tensa com toda a equipe ministerial, coube 
ao próprio Mandetta dizer, em entrevista coletiva, 
que fica, e revelar que até suas gavetas já haviam 
sido limpas por seus auxiliares: - Hoje foi um dia 
que rendeu muito pouco o trabalho. Ficaram com a 
cabeça avoada se eu iria permanecer, se eu iria 
sair. Gente aqui dentro limpando gavetas. Até as 
minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque 
continuando a gente vai enfrentar nosso inimigo. O 
nosso inimigo tem nome e sobrenome: Covid-19. 
 
As declarações de Mandetta encerraram um dia 
marcado por idas e vindas sobre sua permanência 
no cargo. Logo pela manhã, Bolsonaro determinou 
que fosse preparado um ato de exoneração do 
ministro e convocou uma reunião de seu primeiro 
escalão para o horário tradicionalmente destinado 
às entrevistas do governo sobre o combate ao 
coronavírus. Após O GLOBO revelar, no início da 
tarde, a decisão de Bolsonaro, os presidentes do 
STF, Dias Toffoli, e do Congresso, Davi 
Alcolumbre, então, procuraram o Planalto para 
informar que uma saída do ministro neste momento 
seria mal recebida pelos demais poderes, e pela 
sociedade. 
 
A reunião ministerial, na qual se esperava a 
demissão de Mandetta, foi tensa. Ministros com 

formação militar cobraram do colega que aproximasse seu discurso do presidente na tentativa de 
demonstrar união do governo e responder às cobranças de Bolsonaro. Mandetta não reagiu e saiu 
de lá autorizado a dizer que continuava. Com apoio dos militares. 
 
Ainda no Planalto, o ministro se recusou a assinar um decreto que vinha sendo elaborado pelo 
governo federal para permitir que profissionais da saúde e pacientes infectados com Covid-19 e que 
estejam em estado grave possam fazer uso do medicamento hidroxicloroquina para o tratamento da 
doença. 
 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-doenca-pode-se-tornar-bomba-biologica-contra-encarcerados-funcionarios-seus-familiares-24353095


 

 

O ministro foi convidado a conversar com os médicos Nise Yamaguchi e Luciano Dias Azevedo, mas 
ele disse ter aconselhado os dois especialistas a debaterem primeiro com os seus pares para depois 
submeter ao ministério. 
 
Na entrevista em que tratou de sua permanência, o ministro deixou claro que não mudará sua linha 
de atuação. Ressaltou o fato de sua equipe ser técnica e dar voz à "ciência". Falando sobre o 
coronavírus, e não sobre o vaivém de declarações de Bolsonaro, Mandetta reclamou: 
 
É muito difícil trabalhar nesse sistema, em que a gente não sabe ao certo como vai ser o próximo 
dia, a próxima semana - disse. Gostamos da crítica construtiva, o que temos muita dificuldade é 
quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido 
de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. Isso, não preciso 
traduzir, vocês sabem, tem sido uma constante Mandetta disse que, quando deixar o ministério, vai 
sair junto com sua equipe, mandando um recado também a servidores que, no fim da tarde, o 
esperavam na frente da pasta para um desagravo: 
 
Vocês do Ministério da Saúde que saíram dos seus setores e ficaram aqui me esperando para fazer 
choro, cantos, bater panela, vocês vão todos trabalhar, que é o que vocês deveriam estar fazendo 
enquanto eu estava lá (no Planalto). Não é para parar enquanto eu não falar para parar. Aqui nós 
entramos juntos, nós estamos juntos e quando eu deixar o ministério, nós vamos colaborar muito 
para qualquer equipe que aqui venha, mas nós vamos sair juntos. 
 
DISPUTAS FUTURAS 
 
Horas antes da reunião ministerial, Bolsonaro comandou um encontro no Planalto para tratar da 
Covid-19 sem a presença de Mandetta. Além de ministros que dão expediente junto ao presidente - 
o chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto; o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge 
Oliveira; o da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; e o do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Heleno - , foi convidado o deputado e ex-ministro da Cidadania Osmar Terra, 
opositor ao isolamento social, como o presidente e a infectologista Nise Yamaguchi. 
 
Assessores do presidente evitaram tratar a permanência do ministro como definitiva. Houve 
lembrança às saídas de Ricardo Vélez Rodrigues da Educação e do próprio Terra, da Cidadania, 
adiadas em alguns dias por terem sido divulgadas antes pela imprensa. O núcleo militar do governo 
tenta aproximar o discurso de Mandetta ao de Bolsonaro, que tem enfatizado mais os aspectos 
econômicos do que os relativos à saúde. Mas já começam a trabalhar para que uma eventual troca 
seja por um nome que seja apontado como de perfil técnico, tendo hipotecado apoio a Nise 
Yamaguchi em vez de Terra, que, apesar de médico, é deputado federal pelo MDB. 
 
A continuidade de Mandetta, ao menos por ora, é atribuída mais à pressão externa. Alcolumbre fez 
questão de telefonar para o ministro Ramos para dizer que uma demissão tomaria a relação do 
governo com o Parlamento "muito difícil". Ele conversou também com Onyx Lorenzoni (Cidadania), a 
quem disse não ser possível tirar um ministro que faz "excelente trabalho". Integrantes da bancada 
da Saúde estiveram com Mandetta pouco antes da reunião no Planalto, também para prestar 
solidariedade. O deputado Hiran Gonçalves (PPRR) divulgou um vídeo dentro do gabinete do 
ministro lamentando um clima de despedida. 
 
Já o presidente do STF atuou em duas frentes: fez chegar ao Palácio do Planalto que demissão de 
Mandetta, neste momento, seria muito mal recebida não só pela Corte, mas por diversos setores da 



 

 

sociedade; e trabalhou para que o ministro da Saúde também fizesse algum gesto de harmonia em 
relação ao presidente. 
 
" Gente aqui dentro limpando gavetas. Até as minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque 
continuando a gente vai enfrentar nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome: Covid-19" 
"Ciência, ciência. Sem perder o foco: ciências, planejamento, foco, disciplina. Não perca. Esses 
barulhos que vêm ao lado, esquece" 
"Infelizmente, começamos com mais um solavanco a semana de trabalho. Esperamos que a gente 
possa ter paz para poder conduzir" 
"Gostamos da crítica construtiva, o que temos muita dificuldade é quando, em determinadas 
situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm 
para trazer dificuldade no ambiente de trabalho" 
Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, após reunião com o presidente Bolsonaro e todos os 
ministros no Palácio do Planalto. 
  



 

 

07/04/2020 02h02 

 

 

Médica estuda convite 
 

Após almoço com o presidente Jair Bolsonaro, a 
médica imunologista Nise Yamaguchi confirmou, 
por meio da assessoria, que foi convidada para 
integrar o gabinete de crise do Planalto criado para 
monitorar o avanço do novo coronavírus no Brasil. 
Ela disse que ainda avalia se vai aceitar a função. 
 
Nise defende o chamado isolamento vertical, 
focado apenas no grupo de risco (idosos e doentes 
crônicos), e tem pesquisas relacionadas ao uso da 
cloroquina no combate ao novo coronavírus. As 
duas pautas são tidas como prioritárias pelo 
presidente Jair Bolsonaro, além de serem motivo 
de desgaste entre ele e o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta. 
 
Nise tem o apoio da ala ideológica do governo, 
comandada pelo vereador Carlos Bolsonaro, para 
substituir Mandetta. Ela negou ter sido sondada 
para o cargo durante encontro ontem. 
 
A reunião entre Nise e Bolsonaro ocorreu na 
presença de ministros palacianos e do ex-ministro 
Osmar Terra, que apoia o discurso contrário ao 
distanciamento social. Esse foi o segundo 
encontro que o presidente promove para discutir 
questões de saúde sem a presença de Mandetta. 
Na semana passada, ele reuniu um grupo de 
médicos para discutir a utilização da cloroquina 
sem informar ao ministro da Saúde. 
 
Legislativos 
 

O avanço do coronavírus no país deflagrou um movimento pela redução salarial de autoridades 
públicas como prefeitos, secretários, vereadores e deputados. Em São Paulo, ainda que haja 
resistência, a ideia se converteu em projetos no Legislativo estadual e em câmaras municipais. 
 
Na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o partido Novo apresentou quatro propostas de 
redução salarial escalonada não só para deputados e comissionados, mas também para servidores 
concursados. Para o líder do Novo na Casa, Daniel José, a redução de salário tem efeito mais moral 
do que fiscal. "O setor público nunca dividiu a conta de uma crise com o setor privado", disse. 
 
A deputada Janaina Paschoal (PSL) apresentou um projeto que prevê a transferência de recursos 
de verba de gabinete e de parte do salário dos deputados ao Tesouro estadual para o combate à 



 

 

Covid-19. Ela defende que o salário dos deputados seja reduzido em 59% durante período de 
calamidade e que sejam suspensas as gratificações especiais da Casa. "O exemplo poderá, em 
alguma medida, incentivar o Poder Judiciário a também desvincular seu elevado fundo para o 
combate aos efeitos da pandemia", justificou. 
 
Presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB) já declarou que a Casa não utilizaria os recursos 
economizados de bancadas que, a exemplo do que faz a do Novo, abram mão dos recursos das 
verbas de gabinete. Dessa forma, os recursos podem ser utilizados para um fundo de combate ao 
vírus. 
 
A proposta de redução salarial tem apoio da oposição. "Na hora do aperto, os deputados têm que 
colaborar", disse o deputado Emídio Souza (PT). Há resistência, no entanto, de deputados que 
dizem ter o salário contado para o sustento da família, segundo a líder do PSDB na Alesp, Carla 
Morando. "Eu, que doei meu salário, defendo que o poder público tem que aceitar uma redução para 
combater o coronavírus." 
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Ministros do STF falam contra fim da quarentena 
 

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 
persistiram ontem na defesa das medidas de 
isolamento social como forma de combater o 
avanço do novo coronavírus no Brasil. Em 
videoconferências transmitidas pela internet ao 
longo do dia, criticaram a reabertura precoce das 
atividades comerciais, projetaram efeitos sobre as 
eleições de outubro e defenderam a atuação dos 
militares para ajudar na contenção da pandemia. 
 
Para o ministro Luís Roberto Barroso, a eventual 
suspensão das medidas de distanciamento pode 
causar “genocídio” nas comunidades pobres do 
país. “Teremos de fazer renúncias, porque desta 
decisão dependem as vidas daqueles que não têm 
acesso ao sistema privado. Voltar com a atividade 
econômica normal agora é achar que, como pobre 
consome pouco, não tem problema morrer ”, disse 
ao UOL. 
 
Barroso elogiou a atuação do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, e criticou o negacionismo 
de Bolsonaro — os dois estão atualmente em crise 
em razão de visões diferentes quanto à pandemia. 
“O ministro da Saúde tem conduzido seus 
trabalhos com grande eficiência”, apontou. 
 
Barroso afirmou que Bolsonaro tem prerrogativa 
de editar decreto para retomar as atividades do 
comércio, mas que, como esta medida não está 
cientificamente amparada, provavelmente o STF 
teria de analisar a sua constitucionalidade. “Tenho 

expectativa de que o presidente ouça a área científica do próprio governo. Países que têm muito 
mais dinheiro que a gente viram efeitos terríveis ao não adotarem o isolamento social”, disse. 
 
Em conversa com o portal Jota, o ministro Gilmar Mendes posicionou-se na mesma linha: “Tenho 
muita dúvida se algum tribunal vai validar eventual decisão do governo que contrarie as orientações 
da Organização Mundial da Saúde. Acho que nenhum juiz do Supremo validaria esse tipo de 
entendimento”. 
 
Gilmar considerou, ainda, que ações do atual governo — como a fusão de ministérios e a 
nomeação, para cargos de comando, de pessoas que “não conheciam a administração pública” — 
levaram o país a retroceder. 
 



 

 

Para auxiliar no combate à pandemia, o ministro sugeriu a atuação dos militares, salientando que 
isso não significa abrir espaço para a volta da ditadura. “O próprio dispositivo constitucional que trata 
da participação dos militares cogita situações de emergência. Eles podem ter participação 
fundamental em termos de logística. Devemos olhar nesta perspectiva.” 
 
Sem citar nomes, o ministro apontou que a sociedade “errou muito com esse pensamento 
anticiência e anti-universidade” e que, agora, em meio ao avanço da covid-19 pelo mundo, precisa 
reconhecer a importância de médicos e pesquisadores. 
 
Gilmar elogiou, ainda, o papel das lideranças estaduais na gestão da crise, mas manifestou 
preocupação com a disputa de narrativas entre prefeitos, governadores e o presidente. “Espero que 
não haja uma crise institucional. É perceptível que há um certo vácuo de liderança, não só no Brasil, 
mas no mundo”, afirmou o ministro. 
 
Em relação às eleições municipais, Barroso — que assume em maio a presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) — estima que até junho a Corte deve decidir se adia ou não a data do pleito, 
prevista para o primeiro domingo de outubro. Ele voltou a defender que, se for necessário postergar, 
que seja por, no máximo, dois meses — e se manifestou contra a hipótese aventada no mundo 
político de fazer coincidir as eleições municipais com o pleito geral de 2022, o que seria 
“antidemocrático”. 
 
Já o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, adotou tom mais otimista em videoconferência 
promovida pela Arko Advice: “A eleição ainda está muito longe. Se Deus quiser, até lá, teremos 
superado esse problema”, disse. Por outro lado, reconheceu que o avanço da doença deve adiar a 
solução de casos que ainda estão pendentes na Corte, como o tabelamento do frete e a divisão dos 
royalties do petróleo. 
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Empresários querem manter benefícios do governo após fim 

da crise do vírus 
 

Medidas anunciadas pelo governo para mitigar os 
danos causados pelo coronavírus na economia 
servirão de teste para que sejam implementadas 
definitivamente depois da crise. 
 
Setores que pleitearam essas mudanças, como os 
da indústria e do agronegócio, além dos de 
comércio e serviços, apostam em perenizar 
algumas das novas regras. 
 
Desde o mês passado, o governo vem anunciando 
providências para, de um lado, reforçar os 
sistemas de saúde, e, de outro, preservar os 
empregos. 
 
Elas afetaram as relações trabalhistas, financeiras 
e tributárias. Permitiram, por exemplo, a redução 
de até 70% da jornada de trabalho com 
recomposição de uma parte das perdas salariais 
pelo governo, via seguro-desemprego. 
 
Também modificaram os esquemas para férias, 
como o fim da antecipação de um terço do salário 
do mês a vencer, como forma de manter mais 
dinheiro no caixa das empresas. 
 
O Banco Central mudou regras do sistema 
financeiro para permitir que os bancos tivessem 
ainda mais recursos disponíveis para crédito. 
 
A União permitiu que tributos como o IOF (Imposto 
sobre Operações Financeiras) fossem suspensos 

por três meses em operações de crédito. 
 
Somente para a CNI (Confederação Nacional da Indústria), o impacto do pacote dará um fôlego 
estimado de R$ 180 bilhões no momento em que as empresas estão praticamente paralisadas 
devido ao isolamento imposto pela epidemia. 
 
Segundo Renato da Fonseca, gerente-executivo da confederação, a entidade vai "monitorar os 
efeitos das medidas tomadas para ver se farão efeito". 
 
"Algumas delas, como o fim da cobrança do IOF, vamos defender lá na frente, na reforma tributária", 
disse. 



 

 

 
O impacto da isenção ao longo da pandemia servirá de modelo para a argumentação com o governo 
em uma próxima etapa. 
 
Muitas confederações empresariais, as associações que representam os empregadores, têm a 
avaliação de que existe a chance de uma revisão mais ampla na legislação trabalhista com base na 
amai experiência de exceção. 
 
Alguns setores patronais do ramo de serviços entendem que manter benefícios agora obtidos 
ajudaria empresas no momento pós-crise, que também será muito ruim. A equipe econômica já 
considera a possibilidade de uma recessão no segundo semestre deste ano. 
 
Esse grupo milita por um passo adiante na reforma trabalhista feita em 2017, valendo-se do 
afrouxamento imposto pela pandemia. 
 
Medidas como aquelas que mexem com regras de banco de horas e férias poderiam continuar no 
futuro, se for preciso. 
 
"Todas as conversas que tenho tido com membros do governo são que, se houver necessidade, há 
possibilidade de as medidas continuarem", afirma Paulo Solmucci, presidente da Abrasel 
(Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). 
 
A medida provisória 927 autorizou os empregadores a adiar o recolhimento de parcelas do FGTS. 
 
Também os liberou de exigências relativas à concessão de férias, que agora podem ser 
antecipadas. 
 
O abono de um terço do valor do salário, antes pago até dois dias antes de o empregado sair para o 
descanso, pode ser adiado até a data de quitação do 13º salário. 
 
Outra mudança é quanto ao pagamento da remuneração do mês de férias, que não precisará mais 
ser antecipada. 
 
Para o presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), João Batista Diniz Júnior, 
essas medidas, agora ou depois, ajudam as empresas a ganharem prazo e a ter fluxo de caixa para 
o cumprimento das obrigações. 
 
"Esse tipo de flexibilização daria um fôlego maior e proporcionaria para a gente otimizar e 
administrar melhor os contratos, e até oferecer preços melhores", disse. 
 
A Cebrasse congrega cerca de 80 entidades patronais do setor. Os associados representam 640 mil 
empresas com mais de 12 milhões de trabalhadores formais. 
 
Sob seu guarda-chuva, estão as firmas de terceirização demão de obra, cujos custos são muito 
impactados pelas exigências da lei trabalhista. 
 
Para Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), que representa 11 
milhões de trabalhadores no país, os trabalhadores foram obrigados a aceitar as novas regras para 
evitar o desemprego. 
 



 

 

"É óbvio que tivemos de escolher entre matar a árvore ou a raiz", disse. "Mas passamos a viver 
numa espécie de laboratório em que testamos o choque nas relações entre capital e trabalho. 
Sairemos com sequelas." 
 
Patah e dirigentes de outras centrais consultados pela Folha consideram que a calamidade acabará 
ajudando no desmonte da legislação trabalhista, promessa do ministro Paulo Guedes (Economia) 
quando assumiu o cargo. 
 
"Estamos vendo a prevalência dos acordos individuais. Se isso continuar, pode ser uma tragédia," 
disse Patah. 
 
Além da flexibilização das regras trabalhistas, entidades patronais de outros setores aproveitaram a 
pandemia para adaptar pedidos antigos, como a isenção de IOF (Imposto sobre Operações 
Financeiras) nas operações de crédito, que foi concedida por três meses. 
 
Dentre vários pleitos, a CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil) também 
solicitou o fim do pagamento de uma taxa que incide sobre as importações e serve para abastecer o 
FMM (Fundo da Marinha Mercante). A suspensão também foi concedida por três meses. 
 
Para o superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi, não faz sentido pagar essa taxa sobre 
importação de insumos para que esse dinheiro financie o FMM. 
 
"Isso encarece as nossas importações. Depois, produtos essenciais ficam mais caros internamente." 
 
Ainda segundo Lucchi, a crise ajudou os importadores de bens de capital (máquinas e 
equipamentos), informática e telecomunicações. 
 
Esse grupo convenceu o Ministério da Economia a manter, mesmo depois da pandemia, duas 
portarias que permitem as importações com tarifas menores do que as praticadas pelo Mercosul. 
 
"Na crise, muitas coisas são teste para discutir lá na frente como permanente." 
 
Ainda segundo ele, tanto o fim da cobrança da taxa quanto a permanência das alíquotas reduzidas 
serão defendidas no pós-crise. 
 
A pandemia também ajudou a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) a convencer o 
secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, a liberar cerca de R$ 300 milhões que estavam 
saindo a "conta-gotas" mensalmente como contrapartida da União [10% dos recursos totais] para a 
construção de residências do Minha Casa Minha Vida. 
 
"O FGTS [que responde pelos 90% dos recursos] tinha R$ 69 bilhões à espera desse dinheiro", 
disse José Carlos Martins. Segundo ele, com a crise, a Economia decidiu que as próximas obras 
poderão ser integralmente realizadas com recursos do FGTS. 
 
Outro pleito da construção junto à Casa Civil virou uma determinação do Conselho Nacional de 
Justiça. Para agilizar transações de imóveis, caso alguém precise vender rapidamente e, assim, se 
capitalizar, os cartórios só receberão pelos registros de documentos no ato da entrega. 
 
"Isso agiliza sensivelmente, porque inverteu a lógica do processo. E isso valerá para sempre." 
 



 

 

A equipe econômica, porém, tem manifestado preocupação com o impacto fiscal das medidas e 
defende que sejam apenas transitórias. 
 
"A piora fiscal deste ano é justificável, no Brasil e no mundo. Mas temos que ter cuidado para não 
transformar despesas temporárias em permanentes", ressaltou o secretário do Tesouro, Mansueto 
Almeida. 
 
As ações anticrise anunciadas pelo governo até agora, considerando receitas e despesas, têm 
impacto de R$ 224,6 bilhões para as contas públicas. Com isso, o resultado primário do governo 
central já está estimado em um déficit de R$ 419,2 bilhões (ou 5,55% do PIB). 
 
Caso confirmado, esse será o pior resultado da história. 
 
Indústria, agronegócio, varejo e serviços querem tornar definitivas ações de emergência 
 
Medidas que defenderão pós-crise 
 
Suspensão da cobrança de IOF em operações de crédito 
 
Suspensão da cobrança de IOF em operações de crédito e o fim do pagamento de uma taxa sobre 
importações 
 
Flexibilizações trabalhistas, como mudança no pagamento de férias 
 
Flexibilização trabalhistas, como as que mexem com regras do banco de horas 
 
Principais mudanças nas regras trabalhistas 
 
Redução de até 70% da jornada de trabalho com recomposição de uma parte das perdas salariais 
pelo governo, via seguro-desemprego. 
 
Nas férias, o abono de um terço do valor do salário, antes pago até dois dias antes de o empregado 
sair para o descanso, pode ser adiado até a data de quitação do 13° salário. 
 
Pagamento da remuneração do mês de férias poderá ser paga até o quinto dia útil do período de 
descanso. Antes, esse adiantamento ocorria dois dias antes do início das férias 
 
E os sindicatos? 
 
Aceitaram por causa da crise para evitar cortes de empregos. No entanto, acreditam que haverá 
sequelas se as negociações individuais de trabalhadores continuarem prevalecendo sobre as 
coletivas 
 
R$ 180 bilhões 
 
Foi o fôlego que as medidas do governo deram ao caixa das indústrias, segundo a CNI, 
confederação que representa o setor Fonte: Ministério da Economia, centrais sindicatos e 
confederações patronais 
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Contra prescrições e atrasos na crise, Justiça busca opções 
 

A suspensão de audiências em razão da pandemia 
levou integrantes do Judiciário, do Ministério 
Público e da advocacia a temer prescrições e 
grandes atrasos nos processos e a trabalhar por 
novas soluções caso a medida se prolongue por 
meses. 
 
O receio maior é em relação aos prazos 
prescricionais nas causas criminais que têm penas 
baixas, mas grande repercussão social, como as 
relativas a violência contra a mulher, e demora 
excessiva nas ações trabalhistas, que dependem 
da audiência presencial para serem concluídas. 
 
O Ministério Público de São Paulo elabora 
proposta de projeto de lei para suspender os 
prazos prescricionais em situações de calamidade 
pública. 
 
O assunto trouxe preocupação ao TJ-SP (Tribunal 
de Justiça de São Paulo), que estuda a adaptação 
de sistema de videoconferência usado para 
advogados despacharem com os juízes de modo a 
ser usado em audiências para ouvir testemunhas e 
aspartes das causas. 
 
Diante da pandemia, o CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça), órgão da cúpula do Judiciário brasileiro, 
colocou à disposição dos tribunais na semana 
passada plataforma digital para a realização de 
audiências. 
 

O CNJ deterinou que os tribunais suspendessem audiências presenciais até 30 de abril, mas há o 
temor de que agravamento da crise leve o órgão estender a medida por meses. 
 
A juíza Tatiane Moreira Lima, que trabalha em vara especializada em violência doméstica em São 
Paulo, diz que o processo trava quando não é possível realizar audiência. "Tivemos que redesignar 
inúmeras audiências, e o prejuízo já é bastante significativo porque casos que seriam julgados agora 
estão sendo colocados lá para o fim do ano. Em breve, em muitas varas, começará a agenda para 
2021", diz. 
 
Segundo a juíza, "nos casos em que há crimes cujas penas são muito pequenas, como ameaça, 
numa vara de violência doméstica, há sempre o risco de prescrição". 
 



 

 

O juiz Fábio Munhoz Soares, da 17ª Vara Criminal da capital, diz que, se a crise piorar, poderia ser 
montada uma plataforma ou sistema com uso da ferramenta de videochamada do WhatsApp em 
atos do processo com as vítimas, seus advogados e promotores. "Esse seria o quadro para tentar 
não chegar ao pior cenário possível." 
 
Chefe do Ministério Público estadual de São Paulo, o procurador-geral de Justiça Gianpaolo Smanio 
é favorável à realização de audiências por videoconferência e diz que a instituição já tem estrutura 
para realizar o trabalho online. 
 
"Vamos precisar avançar com a tecnologia para fazer as audiências", diz. 
 
Em relação ao risco de prescrições, Smanio diz que o Ministério Público enviou na semana passada 
proposta de projeto de lei ao deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP) para incluir no artigo 116 
do Código Penal a previsão de suspensão dos prazos prescricionais na área penal durante 
situações de calamidade pública. 
 
Segundo o texto, "é sabido que, nos períodos de calamidade pública de ordem nacional, o Estado 
deve assegurar a proteção dos mais vulneráveis, priorizando medidas de assistência. Essa 
concentração de esforços deve ser compensada com a suspensão do curso do prazo prescricional, 
preservando o seu direito de punir". 
 
"Assim agindo, o Parlamento, sem excessos, preserva o direito de o Estado punir lesões e perigos 
de lesões a bens jurídicos indispensáveis à harmônica convivência humana em momentos de 
absoluta excepcionalidade", diz o texto. 
 
No Tribunal de Justiça de São Paulo, o tema está em discussão. Segundo nota enviada à Folha pelo 
juiz Fernando Antonio Tasso, do gabinete civil do TJ-SP "estuda-se utilizar meios alternativos de 
realização dos atos processuais, como as teleaudiências, para que a suspensão seja, ao final, 
afastada". 
 
Para ele, "a audiência é ato processual imprescindível, sobretudo nas esferas criminal e infracional. 
Portanto, sua suspensão por muito tempo prejudica o alcance do ato final do processo que é a 
sentença". 
 
"A teleaudiênda é uma ferramenta que j á foi regulamentada pela Corregedoria de Justiça no ano de 
2019 e sua utilização em larga escala pode trazer a solução neste momento de excepcional 
gravidade." 
 
O criminalista Leandro Sarcedo, presidente da comissão de direitos e prerrogativas da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) de São Paulo, diz que a classe dos advogados já debate o tema. "Com 
relação à paralisação, o temor da advocacia é que isso gere efeito dominó nas pautas do Poder 
Judiciário e leve muito tempo para ser regularizado. Há plataformas digitais que estão sendo 
desenvolvidas e podem ser usadas neste período", diz. 
 
"Mas nossa preocupação é que a administração da Justiça, principalmente a criminal, não tome esse 
tempo de exceção como regra, porque o contato pessoal do réu com o juiz é insubstituível", diz 
Sarcedo. 
 



 

 

A juíza do trabalho Patrícia Ramos, da 69ª Vara Trabalhista de São Paulo, diz que há juízes que já 
us aram o WhatsApp para realizar acordos entre as partes, e soluções como essa podem ser 
empregadas. "Vamos ter que usar a criatividade para que os processos andem." 
 
Ronaldo Callado, juiz da 38ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, diz que em alguns tipos de casos 
são dispensáveis as audiências com a presença das partes, advogados e testemunhas, por 
envolverem assuntos incontroversos. Por exemplo, quando a empresa admite que não pagou nada 
ao funcionário demitido por não ter condições financeiras. 
 
Para ele, seria necessário encontrar forma legal para autorizar a dispensa de realização de 
audiência nesses casos. 
 
O advogado trabalhista Dario Abrahão Rabay, sócio do escritório Mattos Filho, diz que até mesmo 
em condições específicas as audiências presenciais poderiam ser experimentadas. "Há caminhos 
para tentar fazer audiências presenciais, na medida em que as partes concordem com isso e se 
houver situação em que você tenha a possibilidade de fazer testes mostrando que a pessoa não 
está contaminada ou que já está imune, por exemplo", afirma Rabay. 
 
Entenda a suspensão de prazos judiciais 
 
Qual foi a decisão do CNJ? 
 
O Conselho Nacional de Justiça determinou no dia 19 de março a suspensão de todos os prazos 
processuais do país e a criação de sistema de plantão judiciário pelo menos até 30 de abril. 
 
O que significa a suspensão dos prazos? 
 
Os prazos dos processos judiciais deixam de correr. Quando os prazos forem retomados, eles 
voltam a contar de onde pararam. 
 
Os prazos foram zerados? 
 
Não, isso aconteceria caso tivesse sido determinada a interrupção dos prazos, 0 que não ocorreu. 
 
Porquanto tempo os prazos estão suspensos? 
 
Da data de publicação da resolução, em 19 de março, até 30 de abril. A depender da avaliação 
nacional diante da pandemia, a medida poderá ser prorrogada. 
 
A decisão vale para processos eletrônicos? 
 
Sim, a suspensão vale tanto para processos físicos como eletrônicos 
 
Os prazos de todos os processos estão suspensos? 
 
Não. Continuam valendo para processos de natureza urgente e que envolvam a preservação de 
direitos, como concessão de habeas corpus, guarda de menores de idade, prisão domiciliar e 
invasões de propriedade. 
 
Como se define a natureza urgente de um processo? 



 

 

 
A decisão caberá a cada juiz. Segundo a presidente da Anamatra, Noemia Porto, que integrou o 
comitê, adotou-se um conceito amplo, pois seria muito difícil para o CNJ antever todas as medidas 
concretas que poderiam ser considerados urgentes. Segundo Renata Gil Videira, presidente da 
AMB, situações envolvendo a crise do coronavírus poderão ser consideradas de caráter urgente, 0 
que pode incluir desde questões trabalhistas até transporte de pessoas. Ela deu como exemplo a 
colação de grau antecipada concedida a alunos do sexto ano de medicina no Piauí para que possam 
participar do edital do programa Mais Médicos. 
 
A que órgãos se aplica a determinação? 
 
A todo o Poder Judiciário. 
 
As únicas exceções são o STF (Supremo Tribunal Federal) e a Justiça Eleitoral, que têm resoluções 
próprias. 
 
Coma suspensão, os processos ficam parados? 
 
Magistrados e servidores continuarão trabalhando em regime de plantão. O que fica paralisado são 
as datas para que as partes como defesas ou Ministério Público - recorram de uma decisão ou 
apresentem uma manifestação, por exemplo. Mas, como os prazos para as partes do processo 
deixam de contar, a tendência é que os processos parem em algum momento. 
 
Caso um juiz decida, por exemplo, que uma empresa deve indenizar um funcionário, o prazo para 
que esse pagamento ocorra - salvo se 0 caso for considerado de natureza urgente - só passa a 
correr quando os prazos forem retomados. Portanto, enquanto a empresa não realizar o pagamento, 
este processo ficará parado, apesar da decisão do juiz. 
 
Por que os prazos de processos eletrônicos foram suspensos? 
 
O comitê do CNJ avaliou que, com as medidas tomadas em diferentes estados para evitar 
deslocamento da população, 0 próprio contato entre partes e advogados para o devido andamento 
do processo estaria prejudicado. Inicialmente a posição do presidente nacional da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, era que apenas processos físicos deveriam ter seus 
prazos suspensos. Após debate entre os presidentes das OABs estaduais, houve entendimento de 
que seria melhor suspender os prazos de todos os processos. Segundo Noemia Porto, não se sabe 
se os sistemas teriam condições técnicas de operar normalmente com todos trabalhando 
remotamente. "Já temos sistemas instáveis, não sabemos como vai ser a manutenção quando todos 
trabalham remotamente, nunca experimentamos isso antes", disse. 
 
Os prazos de prescrição também estão suspensos? 
 
Os prazos prescricionais, levados em conta para que uma acusação caduque, também ficam 
suspensos. Mas a resolução não menciona esses prazos especificamente. Para o presidente da 
Ajufe, Fernando Mendes, que também integrou o comitê, eles não estão suspensos. Já a presidente 
da AMB, Renata Gil, tem o entendimento de que os prazos de prescrição também estão suspensos. 
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Presos por atraso em pensão alimentícia em SP devem ir 

para casa, determina STJ 
 

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), determinou à Justiça de 
São Paulo, nessa segunda-feira (6), o 
cumprimento imediato da liminar concedida por ele 
no último dia 27 para que presos por dívidas 
alimentícias no estado sejam transferidos para o 
regime domiciliar. A decisão foi motivada pela 
pandemia do novo coronavírus e vale para as 
prisões em andamento e também para as que 
forem decretadas posteriormente. 
 
Villas Bôas Cueva deu prazo de cinco dias para 
que o Tribunal de Justiça de São Paulo preste 
informações sobre o cumprimento da liminar. O 
ministro deu a nova ordem depois de ser 
informado pela Defensoria Pública de São Paulo 
que, mesmo após a comunicação da decisão à 
presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, 
para conhecimento dos juízos das varas de 
família, o tribunal estadual ainda não havia tomado 
as providências necessárias para o seu 
cumprimento. 
 
No último dia 27, o ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino estendeu a todos os presos por 
débitos alimentícios do país os efeitos de uma 
liminar que havia sido dada inicialmente para 
assegurar a prisão domiciliar no estado do Ceará. 
 
O pedido de Habeas Corpus para os presos por 
dívida alimentícia de São Paulo foi encaminhado 
ao STJ pela Defensoria Pública estadual. O 
tribunal entendeu que o direito dos credores de 
alimentos, geralmente crianças, sobrepõe-se ao 

perigo potencial alegado pelos defensores em relação aos presos. 
 
Para a Defensoria Pública, o crescimento da disseminação do covid-19 é evidente, especialmente 
após a confirmação de que a transmissão no Brasil passou a ocorrer de forma comunitária, ou seja, 
de pessoa para pessoa dentro do próprio país. Os defensores públicos alegam que a manutenção 
da prisão em regime fechado colocaria em risco a vida dos devedores de alimentos, dadas as 
condições das unidades prisionais. 
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Em sua decisão, Villas Bôas Cueva destacou que a gravidade da pandemia de Covid-19 impôs 
regras rígidas de convivência mínima, entre outras medidas destinadas a impedir ou minimizar a 
possibilidade de contágio. Ele ressaltou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou uma 
recomendação para que os juízes considerem, entre outras medidas, a possibilidade de colocar os 
presos por dívidas alimentícias em regime domiciliar. 
 
O ministro lembrou que é evidente o cenário de superlotação nas prisões brasileiras, geralmente 
insalubres e desprovidas de condições para controle de aglomeração de pessoas. A 
excepcionalidade da situação, segundo ele, "visa proteger um bem maior, qual seja, o bem-estar da 
própria coletividade". Vilas Bôas Cuevas afirmou que caberá ao juiz de cada caso estabelecer as 
condições para o pagamento, "pois não se olvida que, ao fim e ao cabo, também está em jogo a 
dignidade do alimentando, em regra vulnerável". 
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Rubens Valente - Procuradoria pede a Mandetta ações para 

evitar "desaparecidos da pandemia"  
 

A PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão), em Brasília, quer impedir o surgimento 
de uma legião de "desaparecidos pela pandemia" 
do novo coronavírus no Brasil. Os riscos são que o 
sistema de saúde e o serviço funerário das cidades 
e Estados embaralhem, na confusão com o 
crescente número de vítimas, os dados dos mortos 
provocados pela Covid-19 e não trabalhem para a 
correta identificação dos mortos. 
 
A PFDC enviou um ofício, na noite desta segunda-
feira (6), ao ministro da Saúde, Luiz Mandetta, e ao 
corregedor do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), 
Humberto Martins, para pedir que seja observada 
"a necessidade de esclarecer e zelar pela 
adequada identificação dos mortos cujos óbitos 
ocorrerem no curso da pandemia, bem como 
resguardar os direitos dos familiares, dependentes 
e herdeiros da pessoa falecida com a emissão da 
certidão de óbito a partir de registro civil com 
informações corretas sobre a sua identificação". 
 
"Igualmente importante é garantir que corpos não 
identificados, bem como aqueles identificados mas 
não reclamados, possam, em prazo razoável, ser 
inumados [enterrado], sem prejuízo dos direitos 
patrimoniais e imateriais dos familiares da vítima 
de terem a certeza do óbito, suas causas e 
circunstâncias, bem como registro do destino dos 
restos mortais, de modo a se respeitar, acima de 
tudo, a possibilidade de exercício do luto", diz o 
ofício assinado pelos procuradores da República 
Deborah Duprat, Marlon Weichert e Eugênia 
Augusta Gonzaga, que também atuaram em 

investigações sobre mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar (1964-1985). 
 
A PFDC sugere uma série de medidas baseadas na experiência acumulada em "acidentes de larga 
escala, desastres e catástrofes naturais", além de orientações da Opas (Organização Pan-
Americana de Saúde), OMS (Organização Mundial da Saúde) e Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha, entre outros organismos internacionais. 
 
Há uma série de medidas a serem tomadas, como não incinerar corpos de pessoas ainda não 
identificadas, adotar um formulário padronizado de identificação dos cadáveres e obrigar que os 
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cadáveres sejam enterrados com etiqueta de identificação "à prova d'água, afixada ao corpo e a um 
envoltório do cadáver, o qual deve seguir com suas roupas". Isso tudo ajudaria numa eventual 
exumação do cadáver para novas investigações sobre a identidade. 
 
A PFDC também pede que o Ministério da Justiça e as secretarias estaduais de segurança pública 
colham, por meio dos peritos criminais, as impressões digitais ou o material para exame genético de 
uma amostra de saliva da região da gengiva, além de fotografias. 
 
Para a Procuradoria, o serviço funerário tem que ser orientado a inserir, em sistemas próprio de 
controle, todos os dados relativos ao cadáver, além de manter uma identificação "clara e precisa das 
sepulturas, com informação de fácil cruzamento de dados com o registro de sepultamentos". A 
PFDC pede ainda que seja determinado aos serviços funerários que "todos os bens portáteis que 
estavam com a pessoa por ocasião da morte" sejam enterrados com o corpo, "envoltos em saco 
plástico com igual etiqueta de identificação". 
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Presidente do TSE cria grupo para avaliar impactos da 

pandemia nas eleições  
 

A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), criou hoje um grupo de 
trabalho para projetar os impactos da pandemia do 
novo coronavírus, especialmente nas eleições 
municipais, previstas para outubro. 
 
O objetivo seria compilar dados e também avaliar 
as condições materiais para a realização do pleito. 
 
O grupo será composto por um representante do 
gabinete da presidência, um representante do 
gabinete da vice-presidência, um da Corregedoria-
Geral Eleitoral, um da diretoria-geral do TSE, um 
da secretaria de Tecnologia da Informação da 
Corte e um da assessoria de Gestão Eleitoral do 
Tribunal. 
 
A presidência do TSE deve receber relatórios 
semanais sobre o andamento dos trabalhos. 
 
Na semana passada, a ministra Rosa Weber disse 
que considerava "cedo" para debater o adiamento 
das eleições municipais deste ano. 
 
"Quanto ao adiamento das eleições municipais 
2020, entendo cuidar-se de debate precoce, não 
sendo demais repisar que tem como objeto matéria 
prevista expressamente no texto constitucional e 
na legislação infraconstitucional", disse a ministra 
Rosa Weber. 
 
A fala da ministra ocorreu depois que o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), sugeriu 
que o Congresso adiasse as eleições municipais 

por causa da pandemia de coronavírus. Ele fez a declaração durante uma teleconferência realizada 
com prefeitos. 
 
"Aliás, eu faço aqui até uma sugestão para vocês discutirem aí", iniciou o ministro. "Está na hora de 
o Congresso olhar e falar: 'Ó, adia". Faz um mandato tampão desses vereadores e prefeitos, porque 
eleição no meio do ano... uma tragédia, porque vai todo mundo querer fazer ação política. Eu sou 
político, não esqueçam disso." 
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As afirmações de Mandetta foram dadas quando os prefeitos de Campinas (SP), Jonas Donizette 
(PSB), e de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), o questionava sobre o problema na chegada das 
verbas aos municípios. Eles pediam que o dinheiro do governo federal viesse sem a intermediação 
dos estados. 
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TJAM realizará sessões plenárias virtuais devido ao 

coronavírus 
 

O Diário da Justiça Eletrônico (DJE) publicou nesta 
segunda-feira (6) uma resolução que disciplina, no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas 
(TJAM), a realização das sessões plenárias do 
Tribunal Pleno; das Câmaras Reunidas e das 
Câmaras Isoladas, por meio de videoconferência. 
O formato, inédito na história dos órgãos 
colegiados de Segundo Grau da Corte Estadual 
amazonense e que será adotado já a partir desta 
terça-feira (7), ocorre tendo em vista as medidas 
de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 
adotadas pelo Judiciário, bem como a necessidade 
de garantir o acesso à Justiça nesse período 
emergencial. 
 
No seu artigo 4.º, a Resolução n.° 10/2020-PTJ 
estabelece, inclusive, que a eleição para os cargos 
diretivos do Tribunal, que ocorre no âmbito do 
Tribunal Pleno, também será realizada por meio de 
videoconferência, na Sessão Plenária da próxima 
terça-feira (14) conforme já estava definido e nos 
termos do art. 66 da Lei Complementar n.º 17/97, 
de 23 de janeiro de 1997. 
 
Ao estabelecer a possibilidade de utilização da 
videoconferência para as sessões plenárias, a 
Resolução n.º 10/2020/PTJ destaca o caráter 
ininterrupto da atividade jurisdicional registrado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na 
Resolução n.º 313/2020, que facultou no art. 6.º a 
possibilidade dos Tribunais disciplinarem “o 
trabalho remoto de magistrados, servidores e 
colaboradores para realização de expedientes 
internos, como a elaboração de decisões e 

sentenças; minutas; sessões virtuais e atividades administrativas”. 
 
A Resolução frisa, ainda, que foi decidido pelo CNJ, na Consulta n.º 00002337-88.2020.2.00.0000, 
que a suspensão dos prazos processuais, prevista no art. 5.º da Resolução n.º 313/2020, não 
alcança os prazos concernentes à intimação das partes para realização de sessões virtuais nem 
solicitação de sustentação oral. 
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O calendário das sessões, bem como as pautas de julgamentos, serão devidamente disponibilizados 
pelas Secretarias do Tribunal de Justiça no Portal do TJAM. A pauta da sessão do Tribunal Pleno 
desta terça-feira já pode ser conferida neste link. 
 
O Tribunal informa na Resolução que divulgará o procedimento de inscrição para fins de 
sustentação oral a ser realizada pelo advogado, o qual deverá peticionar nos autos, bem como ser 
requerida, por meio eletrônico, até as 14h do dia anterior à realização da respectiva sessão. 
 
As sessões por videoconferência serão transmitidas pelo Youtube, em link disponível no Portal do 
TJAM. 
 
A íntegra da Resolução n.° 10/2020-PTJ pode ser conferida na edição desta segunda-feira do DJE, 
páginas 8 e 9 do Caderno Administrativo. 
 
Suspensão excepcional 
 
As sessões do Tribunal Pleno, das Câmaras Reunidas e das Câmaras Isoladas haviam sido 
excepcionalmente suspensas pela Portaria n.º 02/2020, publicada no DJE do último dia 16 de 
março, como parte das medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação pelo 
coronavírus, causador da Covid-19, no âmbito do Estado do Amazonas. 
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Mandetta diz que foi pressionado por dois médicos a editar 

decreto para hidroxicloroquina 
 

Após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no 
fim da tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, afirmou que foi pressionado por dois 
médicos a editar um protocolo de hidroxicloroquina 
para tratamento do novo coronavírus no Brasil por 
meio de decreto. Mandetta disse que recusou por 
falta de embasamento científico e recomendou que 
os profissionais procurassem o secretário de 
Ciência e Tecnologia da pasta, Denizar Vianna.   
 
 “Me levaram, depois da reunião lá, para uma sala 
com dois médicos que queriam fazer protocolo de 
hidroxicloroquina por decreto. Eu disse a eles que 
é super bem-vindo, os estudos são ótimos. É um 
anestesiologista e uma imunologista que lá 
estavam”, afirmou Mandetta, sem citar nomes. 
 
De acordo com o ministro, ele também propôs um 
debate com sociedades brasileiras de imunologia e 
anestesia. “Chegando a um consenso entre seu 
pares, o Conselho Federal de Medicina e nós aqui 
do Ministério da Saúde, a gente entra. A gente tem 
feito isso constantemente”, declarou. 
 
O uso da hidroxicloroquina, remédio contra malária 
e doenças autoimunes, tem sido alvo de 
divergências entre Mandetta e Bolsonaro – na noite 
desta segunda-feira, o ministro confirmou que fica 
no cargo, mas pediu paz para trabalhar. Enquanto 
o chefe da Saúde é mais cauteloso e defende 
estudos que comprovem a eficácia do fármaco no 
tratamento da covid-19, Bolsonaro tem reforçado 
que o uso do medicamento é eficaz. A cloroquina 
tem sido usada para casos graves e críticos do 

novo coronavírus no Brasil. Do contrário, pode ter consequências graves para a saúde. 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informa que toda prescrição de medicamento à 
base de cloroquina ou hidroxicloroquina precisa ser feita em receita especial de duas vias. A entrega 
ou venda do medicamento nas farmácias e drogarias só poderá ser feita para pessoas com a receita 
especial, para que uma via fique retida na farmácia e outra com o paciente. 
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Hemocentro do Rio começa o uso de plasma para tratamento 
 

O Hemocentro do Rio (Hemorio) começa a estudar 
esta semana o uso da técnica do chamado plasma 
convalescente no tratamento de pessoas com 
quadro grave da Covid-19. A ideia é usar o plasma 
(a parte do sangue com contem os anticorpos) de 
pacientes curados para transfusão aos doentes, 
estimulando o organismo a combater o vírus. Essa 
técnica já foiusada nas epidemias de ebola e H1N1 
e surge como mais uma estratégia possível de 
tratamento para o novo coronavírus. 
 
O Hemorio já havia estudado a técnica em parceria 
com a Fiocruz e a Universidade de Pittsburgh, nos 
EUA, contra o vírus da dengue, obtendo resultados 
promissores. 
 
'É uma alternativa terapêutica promissora que 
poderá dar uma nova chance a muitas pessoas' , 
afirmou o secretário de saúde do Estado, Edmar 
Santos. 'Estamos empenhados em avançar nos 
estudos e, se os resultados vierem, será mais um 
meio de salvarmos vidas Quanto menos pessoas 
infectadas, menos mortes'. 
 
O diretor do Hemorio, Luiz Amorim, explicou que 
cada bolsa de plasma coletada pode fornecer 
tratamento para até três pessoas. O plasma doado 

pelos pacientes curados ficará na unidade e será distribuído mediante solicitação dos hospitais que 
tratam casos graves do novo coronavírus. 
 
'A expectativa é que haja melhora da evolução da doença e redução da mortalidade nos pacientes 
que receberem a terapia, além de os riscos serem praticamente zero', afirmou Amorim. 'No entanto, 
só os resultados dos estudos determinarão se a abordagem é de fato eficaz' . 
  



 

 

Mais notícias importantes 
 

 
FOLHA DE S.PAULO - 7 de abril – 08h59 

Após fôlego inicial, PEC do Orçamento de guerra e auxílio complementar travam no 
Congresso 
Aprovados a toque de caixa na semana passada, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do 
Orçamento de guerra e o auxílio complementar a afetados pela crise do coronavírus emperraram no 
Congresso, em meio a divergências dos parlamentares sobre as medidas. 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/apos-folego-inicial-pec-do-orcamento-de-guerra-e-
auxilio-complementar-travam-no-congresso.shtml 
 
O GLOBO - 7 de abril - 00h01 

Governo pode liberar nesta terça aplicativo para informal pedir auxílio de R$ 600 
O governo federal promete apresentar nesta terça-feira um aplicativo de celular e uma página na 
internet para que trabalhadores informais que não estão na base de dados do Cadastro Único 
(CadÚnico), como beneficiários do Bolsa Família, possam requerer o auxílio financeiro emergencial 
que o governo promete pagar a partir desta semana. 
https://oglobo.globo.com/economia/governo-pode-liberar-nesta-terca-aplicativo-para-informal-pedir-
auxilio-de-600-24355848 
 
O GLOBO - 7 de abril - 08h57 

STJ concede prisão domiciliar a Dario Messer, o 'doleiro dos doleiros’ 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu mandar o doleiro Dario Messer para prisão domiciliar. 
Acusado de lavagem de dinheiro na Operação Lava-Jato, Messer, chamado de "doleiro dos 
doleiros", está preso preventivamente desde maio de 2018. Ele ficará em casa com tornozeleira 
eletrônica. 
https://oglobo.globo.com/brasil/stj-concede-prisao-domiciliar-dario-messer-doleiro-dos-doleiros-
24356063 
 
FOLHA DE S.PAULO - 7 de abril - 01h00 

Em reunião, Bolsonaro e Mandetta expõem divergências, e ministro se recusa a assinar 
decreto 
Em reunião ministerial nesta segunda-feira (6) no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e 
Luiz Henrique Mandetta (Saúde) expuseram divergências sobre o uso do remédio hidroxicloroquina 
em pacientes com coronavírus 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-e-mandetta-expoem-divergencias-sobre-
remedio-contra-coronavirus.shtml 
 
CORREIO BRAZILIENSE - 7 de abril – 06h00 

Covid-19: MP e procuradores se unem na defesa da campanha "DF usa máscaras” 
O Ministério da Saúde informou, este mês, que máscaras cirúrgicas e N95, artigos que estão em 
falta no mercado internacional, devem ser destinadas apenas ao uso para o pessoal da Saúde. O 
isolamento social ganhou, então, um toque mais caseiro: brasileiros começaram a usar máscaras de 
tecido, de pano e de TNT. Para colaborar com essa frente importante na batalha contra a Covid-19, 
membros das associações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT) e dos 
Procuradores da República (ANPR) decidiram se unir na campanha “DF usa máscaras”. A iniciativa 
surgiu a partir da necessidade de equipar e proteger a Polícia Militar do DF, que se juntou ao projeto. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/07/interna-brasil,842832/covid-19-
mp-e-procuradores-se-unem-na-defesa-da-campanha-df-usa-masc.shtml 
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CORREIO BRAZILIENSE - 6 de abril – 09h55 

STF: Acordos de redução só serão válidos após manifestação de sindicatos 
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira, 
6, que os acordos de redução de salário e jornada de funcionários de empresas privadas apenas 
terão validade após a manifestação de sindicatos. A medida faz parte do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda para evitar que as empresas demitam durante o período da 
crise provocada pelo novo coronavírus. Se os sindicatos não se manifestarem, o acordo fica 
valendo. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/06/interna_politica,842811/stf-
acordos-de-reducao-so-serao-validos-apos-manifestacao-de-sindicat.shtml 
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