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MORO É PARCIAL
“Decisão do STF traz esperança na justiça”, comenta Wagnão sobre 

suspeição de Sergio Moro no julgamento do ex-presidente Lula
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Ocupando espaços
A vereadora do Psol, Erika 
Hilton, é a primeira mulher 
trans a presidir uma Comissão 
Legislativa do parlamento pau-
listano. Suplicy (PT) será o vice. 

Corte no censo
Servidores protestaram após 
governo anunciar corte de 
90% no orçamento para o 
censo do IBGE. Órgão diz que 
não consegue fazer a pesquisa 
com essa verba. 

Sem eficácia
O Hospital das Clínicas da 
Unicamp identificou caso de 
hepatite medicamentosa rela-
cionada ao uso do "kit covid", 
tratamento sem eficácia com-
provada. 

Prioritários 
Profissionais da segurança pú-
blica e da educação começa-
rão a ser vacinados no estado 
de SP a partir de abril. Serão 
530 mil profissionais dos dois 
grupos nesta primeira leva.
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Notas e recados

O Brasil bateu novo recorde 
e pela primeira vez registrou 
mais de 3 mil pessoas mortas 
em 24h. Foram 3.158 mortes. 
A média móvel em uma se-
mana chegou a 2.349 óbitos 
por dia, variação de +43% em 
relação aos dados de 14 dias. 

O país registra 62 dias se-
guidos com médias acima de 
mil mortes, sendo 16 deles 
acima de 1,5 mil e uma semana 
acima de 2 mil mortes diárias. 
Já são 25 recordes seguidos. 

A média móvel de casos 
foi de 75.288 por dia, variação 
de +9%. 

O total no país chegou a 
298.843 óbitos e 12.136.615 
casos. Os dados são do con-
sórcio de veículos de imprensa 
do dia 23. 

Receberam a 1ª dose 
12.793.737 pessoa, o equiva-
lente a 6,04% da população 
brasileira. Receberam a 2ª 
dose 4.334.905 pessoas, 2,05% 
do total. 

A Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz) sugeriu a todos 
os estados e municípios em 
alerta crítico pela lotação de 
leitos que restrinjam todas as 
atividades não essenciais por 
14 dias. Apenas Amazonas e 
Roraima não estão classifica-
dos como críticos. 

EM 24H, BRASIL REGISTRA MAIS DE 3 MIL 
VIDAS PERDIDAS PELA COVID-19

Estado SP
Após o recorde de 1.021 

mortes em 24h no dia anterior, 
o Estado registrou 281 óbitos 
ontem e alegou que a queda é 
devido a mudança no sistema 
do Ministério da Saúde, que 
burocratizou os registros e 
impediu municípios de atua-
lizarem os dados.  

O Estado teve ao todo 
68.623 mortes e 2.332.043 
casos, segundo balanço da 
Fundação Seade. 

A ocupação dos leitos de 
UTI está em 91,7% na Re-

gião Metropolitana. São 21 
hospitais estaduais na Região 
Metropolitana com 100% de 
ocupação dos leitos de UTI 
Covid-19, entre eles o de Dia-
dema. 

ABC 
Mais um recorde na região, 

com média de mortes pela 
Covid-19 de 50 pessoas por dia 
na última semana. Com isso, a 
variação da média em 14 dias 
foi de +131,6%.

A média de casos foi de 863 
por dia, variação de +40,6%. 

Ao todo, foram 5.207 vidas 
perdidas e 148.382 pessoas in-
fectadas. O balanço é da ABC 
Dados do dia 23.  

Diadema e Ribeirão Pires 
estão com 100% de ocupação 
nos leitos de Covid-19. Santo 
André tem 90%; São Bernardo, 
95%; São Caetano, 92%; Mauá, 
74%. Rio Grande da Serra não 
tem leitos. 

Foram vacinadas 226.995 
pessoas com a 1ª dose e 85.899 
com a 2ª dose. O total que to-
mou as duas doses representa 
3,2% da população do ABC.

Os decretos recentemente 
editados pelos municípios do 
Grande ABC em razão do 
agravamento da pandemia da 
Covid-19 estão amparados na 
Lei Federal 13.979/2020 e em 
decisão proferida pelo Plenário 
do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), além de diversas outras 
normas federais, estaduais e 
municipais no mesmo sentido. 

Tudo isto assegura juridi-
camente que, em função da 
pandemia, tais decretos locais 
que determinam restrições de 
locomoção e de exercício de 

atividades econômicas e pro-
fissionais, salvo aquelas con-
sideradas essenciais, deverão 
prevalecer. 

Além disto, o STF, por 
unanimidade, confirmou o 
entendimento de que as me-
didas adotadas pelo governo 
federal não afastam a com-
petência concorrente nem 
a tomada de providências 
normativas e administrativas 
pelos estados, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios 
(Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade-ADI 6341).

No mesmo sentido, o STF 
determinou que o artigo 3º da 
Lei 13.979/2020 seja interpre-
tado de acordo com a Cons-
tituição, a fim de deixar claro 
que a União pode legislar sobre 
o tema, mas que o exercício 
desta competência deve sem-
pre resguardar a autonomia 
dos demais entes - estados e 
municípios. Qualquer coisa 
diferente disto afrontaria o 
princípio da separação dos 
poderes e da autonomia dos 
entes federativos. 

Enfim, os decretos munici-

pais, amparados em todas estas 
normas e em decisão do STF, 
revelam-se normas de ordem 
pública, que visam proteger o 
interesse público, ou seja, de 
toda a coletividade, de modo 
que se sobrepõem aos interes-
ses de classe ou categorias. 

Nestes casos, as convenções 
ou acordos coletivos existentes 
devem ser adaptados, momen-
taneamente, a bem do interesse 
maior da coletividade, me-
diante a celebração de novos 
aditivos específicos para cada 
qual das empresas.

DECRETOS MUNICIPAIS DA COVID-19 DEVEM PREVALECER

Comente este artigo.
Envie um e-mail para
juridico@smabc.org.br
Departamento Jurídico
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“Decisão do STF 
traz esperança 
na justiça, que 
tem como seu 

principal valor a 
imparcialidade”

Presidente dos 
Metalúrgicos do ABC 

comenta suspeição de 
Sergio Moro no julgamento 

do ex-presidente Lula 

Para a maioria dos mi-
nistros da 2ª Turma do 
STF (Supremo Tribunal 

Federal) o ex-juiz Sergio Moro 
foi parcial ao julgar o caso do 
triplex do Guarujá, envolven-
do o ex-presidente Lula. Em 
votação na última terça-feira, 
23, por 3 votos a 2, o colegiado 
julgou procedente um habeas 
corpus apresentado pela de-
fesa do ex-presidente. Com a 
decisão, ficam anulados todos 
os atos de Moro no processo. 

O ministro Gilmar Mendes, 
presidente da 2ª Turma, desta-
cou que as mensagens trocadas 
entre o ex-juiz e os procurado-
res da Operação Lava Jato de-
monstram “intenções espúrias 
da força-tarefa” da Lava Jato 
em Curitiba, comandada por 
Deltan Dallagnol, e apontam 
um “conúbio vergonhoso que 
se estabeleceu entre a mídia e 
os procuradores e o juiz”. Para 
ele, a operação protagonizou 
“o maior escândalo judicial da 
história brasileira”.

Lambança 
O presidente do Sindicato, 

Wagner Santana, o Wagnão, 
comentou a decisão. “A sus-
peição do ex-juiz Moro nos 
enche de esperança e não estou 
falando de esperança eleitoral 
porque reabre a possibilidade 

da candidatura de Lula à presi-
dência em 2022. Estou falando 
de esperança no sentido de jus-
tiça, que tem como seu princi-
pal valor a imparcialidade”. 

“Não podemos aceitar, in-
dependentemente se você 
considera Lula culpado ou 
inocente, que os métodos para 
julgá-lo sejam através de um 
crime, de uma trapaça, de uma 
lambança jurídica”, reforçou.

O presidente destacou ain-
da que um oficial de todos 
nos níveis da justiça tem que 
ser exemplo em seguir a lei, 
não pode acusar quem quer 
que seja de acordo com seus 
princípios e ideologias. 

“A esperança e a vitória que 
eu digo é a vitória da justiça no 
seu mais pleno conceito, de 
preservação da lei e dos nossos 
direitos e deveres, é a partir 
dessa perspectiva que come-

moro essa decisão, enquanto 
cidadão brasileiro.”

Cronologia
A 2ª Turma iniciou a aná-

lise da suspeição de Moro em 
novembro de 2018, antes de 
virem à tona os diálogos entre 
Moro e a força-tarefa da Lava 
Jato. Naquela ocasião, após 
os votos dos ministros Edson 
Fachin e Cármen Lúcia contra 
o reconhecimento do HC, 
Gilmar Mendes pediu vista e 
adiou até este ano a sequência 
do julgamento.

No dia 9 de março deste 
ano Gilmar e Ricardo Lewan-
dowski votaram a favor do HC. 
A análise do caso foi retomada 
na última terça-feira, 23, após 
pedido de vista do ministro 
Kassio Nunes Marques, que se 
manifestou contra o reconhe-
cimento da suspeição. Nessa 
última votação, Cármen Lúcia 
decidiu mudar o seu voto e de-
cidiu pela suspeição de Moro.

“Não podemos admitir 
que isso acabe 

virando referência 
para você, para mim, 
para um parente seu, 
um amigo. Um juiz 
não pode, de forma 
alguma, atuar como 

acusador.”

“Com a decisão, foi 
passado um pito 

naqueles juízes que 
se achavam mais 

importantes do que 
Deus com o direito 
de julgar ao seu bel 
prazer”, finalizou.
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• A FPF (Federação Paulista 
de Futebol), na tentativa 
de burlar a paralisação 
do estadual, tem causado 
confusão com os clubes 
paulistas. 

• A partida Ponte Preta e San-
tos chegou a ser anunciada 
em São Januário para hoje, 
mas a Prefeitura do Rio 
contrariou a FPF e vetou a 
partida.  

• Em meio às indefinições 
do Paulistão, o São Paulo 
tem dado andamento aos 
reforços. O meia William 
assinou contrato até o fim 
da temporada.  

• O Palmeiras anunciou a 
contratação do meia Danilo 
Barbosa até o fim do ano, o 
primeiro reforço para a tem-
porada. O atleta também 
joga como opção na zaga. 

• Os clubes argentinos pedi-
ram ‘ditadura nunca mais’ 
ontem no Dia da Memória 
pela Verdade e Justiça. Há 
45 anos era instaurado o 
golpe que deixou cerca de 
30 mil mortos.
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Tribuna Esportiva

TOYOTA E DURA 
AUTOMOTIVE 

PARALISAM 
A PRODUÇÃO 
NA PRÓXIMA 

SEMANA
Assim como a Volks, Mer-

cedes e Scania, a Toyota, em 
São Bernardo, e a Dura Au-
tomotive, em Rio Grande da 
Serra, paralisam a produção na 
próxima semana para aumen-
tar o isolamento social devido 
ao agravamento da pandemia 
da Covid-19. 

A Volks paralisou as ati-
vidades na quarta, 24. A 
Mercedes e a Scania parali-
sam a produção a partir de 
amanhã. O retorno será no 
dia 5 de abril. 

Toyota
A Toyota atenderá ao de-

creto municipal de antecipação 
dos feriados e não haverá ex-
pediente na próxima semana. 

O diretor Administrativo 

dos Metalúrgicos do ABC, 
Wellington Messias Damas-
ceno, reforçou a importância 
de as empresas seguirem o 
decreto.  

“A Toyota São Bernardo 
é fornecedora para as outras 
plantas da montadora, em So-
rocaba e Porto Feliz e, mesmo 
em meio ao lançamento de 
um veículo, cumprirá a anteci-
pação de feriados na próxima 
semana”, afirmou. 

O dirigente contou que têm 
empresas que fornecem para as 
montadoras procurando o Sin-
dicato para buscar acordos e 
descumprir o decreto (confira 
mais na coluna do departamen-
to Jurídico na pag. 2). 

“A nossa posição é seguir 
o decreto, proteger a vida 

dos trabalhadores e de suas 
famílias. Não vamos discutir 
acordos para empresas que 
queiram evitar o isolamento 
social”, ressaltou. 

“Assim como no ano pas-
sado, o Sindicato tem buscado 
garantir que o trabalhador 
permaneça em casa em defesa 
da vida. Estamos passando 
pelo pior momento da pande-
mia, de colapso no sistema de 
saúde. Além do alto risco de 
contágio, estão faltando leitos 
para quem precisa de atendi-
mento”, destacou. 

Dura Automotive
Na Dura Automotive tam-

bém não haverá produção na 
próxima semana. O retorno 
será no dia 5. 

“Neste momento crítico pelo 
qual o país está passando, mor-
rendo mais de 3 mil pessoas por 
dia, temos o entendimento da 
necessidade do distanciamento 
social”, declarou o CSE na fábri-
ca, André Nascimento, o Cabelo.

“Como o governador e o 
presidente não têm a coragem 
e a capacidade de fazer o lock-
down, nós dos Metalúrgicos 
do ABC resolvermos negociar 
para mostrar a importância 
de deixar os trabalhadores em 
casa durante esse período para 
achatar a curva.”

“O único jeito de vencer a 
pandemia é com a vacinação. 
Neste momento o distancia-
mento social é o mais impor-
tante até ter vacina para todos”, 
afirmou.
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