
 
 
  



 
 

Sumário 

Toffoli defende imprensa livre e diz que em uma democracia não se pode ‘deturpar fatos’ ............................... 3 

Autoridades defendem isolamento social para combater o coronavírus .............................................................. 5 

Rosa Weber considera prematuro debate sobre adiamento de eleições por coronavírus ................................... 7 

Fake news sobre coronavírus viram casos de polícia e da Justiça no Paraná. Veja como denunciar ................... 9 

A federação nos tempos de coronavírus: quem devemos ouvir na crise ............................................................ 11 

Desembargador da Paraíba nega domiciliar a presos devedores de pensão ...................................................... 17 

Investimento bilionário em tecnologia fez pouco efeito no Judiciário, diz Santa Cruz ....................................... 18 

Coronavirus: el "gabinete del odio", el cuerpo consejero de Bolsonaro en la crisis por la pandemia ................ 19 

Com tuítes apagados, Bolsonaro se junta a Maduro e aiatolá do Irã .................................................................. 22 

Coronavirus : Twitter supprime deux tweets de Bolsonaro remettant en cause le confinement ...................... 25 

Mais notícias importantes .................................................................................................................................... 27 

 
  



 
 

30/03/2020 13h36 

 

 

Toffoli defende imprensa livre e diz que em uma democracia 

não se pode ‘deturpar fatos’ 
 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, defendeu nesta segunda-feira (30) a 
imprensa livre e afirmou que, em uma democracia, 
não se pode ignorar ou deturpar fatos. 
 
O ministro falou em uma transmissão ao vivo feita 
em uma rede social pelo presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. 
 
Ao ser perguntado sobre a decisão do ministro 
Alexandre de Moraes, do STF, que ordenou a 
suspensão de restrições à Lei de Acesso à 
Informação (LAI) durante a pandemia de 
coronavírus, Toffoli disse: 
 
“Não há democracia sem imprensa livre, que 
possa trazer luz aos fatos e mostrar os fatos. Não 
há como querer esconder fatos, num estado 
democrático de direito, nem deturpar fatos. Fatos, 
como diria Ulisses Guimarães, os fatos eles estão 
aí, não podemos desrespeitar os fatos. Não há 
como tomar decisões em cima do que acho, do 
que penso, mas sim diante do que é a realidade. E 
a democracia não é dado da natureza, é 
construção da cultura humana. Precisamos 
defendê-la a todo momento”, disse Toffoli. 
 
A Lei de Acesso à Informação existe desde 2011 e 
regulamenta o trecho da Constituição que 
estabelece ser direito de qualquer cidadão 
receber, do poder público, informações de 
interesse da sociedade. 
 
A decisão de Alexandre de Moraes atendeu a 
pedido da OAB e suspendeu medida provisória 

editada pelo presidente Jair Bolsoaro segundo a qual os prazos para cumprimento da LAI deixam de 
valer durante a pandemia do coronavírus. 
 
A medida valia para demandas feitas a órgãos ou entidades da administração pública cujos 
servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que precisem ir 
pessoalmente ao local onde atuam para responder o pedido de informação. 
 



 
 

Nesta segunda, Toffoli também citou uma série de ações analisadas no Judiciário sobre a pandemia, 
como medidas tomadas por estados e municípios. 
 
O presidente do Supremo afirmou que, neste momento, ainda não é possível dizer quando o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), também presidido por ele, autorizará a retomada dos prazos 
judiciais. 
 
“Ficou estabelecida a suspensão até 30 de abril, data razoável. (…) Vamos avaliar ao decorrer do 
mês de abril, não dá para fazer projeções agora, infelizmente. É momento de espera e de aprimorar 
o sistema”, disse. 
 
O presidente do Supremo aproveitou a transmissão ao vivo para defender a importância do 
isolamento social nesse período para reduzir as contaminações. Ao final da conversa, Felipe Santa 
Cruz também defendeu a medida: “Vamos ficar em casa, com serenidade, e tudo isso vai passar.” 
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Em transmissão pelo Instagram na manhã de hoje (30), o presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, afirmou nesta segunda-feira que o isolamento social é importante neste período 
para reduzir as contaminações. Outras autoridades seguiram na mesma linha. “Tudo o que tem 
ocorrido no mundo leva a crer da necessidade do isolamento, que é para puxar a diminuição de uma 
curva [do número de casos] e ter atendimento de saúde para população em geral. Momento de 
solidariedade no nosso país e no mundo todo”, afirmou Toffoli. 
 

Autoridades defendem isolamento social para combater o 

coronavírus 
 

Várias autoridades se manifestaram nesta 
segunda-feira (30) em defesa do isolamento social 
como forma de combate ao novo coronavírus 
(Covid-19). 
 
Até a última atualização desta reportagem, o Brasil 
já tinha registrado 4.371 infectados em todos os 
estados e 141 mortos em decorrência da doença. 
 
Na contramão da orientação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde 
do Brasil e de líderes de outros países, o 
presidente Jair Bolsonaro tem se posicionado 
contra o isolamento e defendido a volta da 
população ao trabalho (leia mais abaixo). 
 
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, afirmou nesta segunda-feira que o 
isolamento social é importante neste período para 
reduzir as contaminações. 
 
“Tudo o que tem ocorrido no mundo leva a crer da 
necessidade do isolamento, que é para puxar a 
diminuição de uma curva [do número de casos] e 
ter atendimento de saúde para população em 
geral. Momento de solidariedade no nosso país e 
no mundo todo”, afirmou Toffoli. 
 
O próprio ministro está em isolamento em casa 
desde que teve contato com o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, que está com a doença. 
Toffoli deu as declarações em uma transmissão ao 
vivo feita em uma rede social pelo presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe 
Santa Cruz. 

 



 
 

Na mesma transmissão, Felipe Santa Cruz também defendeu o isolamento social: “Vamos ficar em 
casa, com serenidade, e tudo isso vai passar.” 
 
Também nesta segunda, o ministro Gilmar Mendes, do STF, ressaltou que prefeitos e governadores 
estão tomando decisões alinhadas às determinações do Ministério da Saúde de isolamento social. 
 
“É verdade que temos essas disputas, mas, a mim, parece que a orientação do Ministério da Saúde 
é inconfundível com as posições que estados e municípios vem defendendo”, disse, em defesa da 
atuação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 
 
Gilmar Mendes completou ainda que surgiram "problemas políticos" a partir do posicionamento do 
presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem criticado o isolamento social e defendido o retorno 
de parte dos trabalhadores às atividades. 
 
No Legislativo, líderes do Senado assinaram nesta segunda um manifesto em defesa de isolamento 
social. O texto foi aprovado nesta manhã durante reunião de líderes do Senado. 
 
“O Senado Federal se manifesta de acordo com as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde e apoia o isolamento social no Brasil, ao mesmo tempo em que pede ao povo que cumpra as 
medidas ficando em casa”, ressalta o manifesto. 
 
Segundo o vice-presidente da Casa, Antonio Anastasia (PSD-MG), todos os líderes concordaram 
com o teor do documento e devem assiná-lo digitalmente. 
 
Bolsonaro quer fim do isolamento 
 
Nas últimas semanas, o presidente Bolsonaro tem se manifestado contra o isolamento das pessoas 
como medida para frear a transmissão da covid-19. 
 
O presidente alega que mortes pelo coronavírus vão ocorrer, mas que o país não pode suspender as 
atividades, como defendem autoridades da saúde e outras áreas, devido aos efeitos na economia 
brasileira. 
 
Bolsonaro defende que seja adotado no país o chamado isolamento "vertical", que prevê o 
confinamento apenas das pessoas que têm mais risco de desenvolver complicações se contraírem a 
covid-19, como idosos acima dos 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes. 
 
No domingo (29), o presidente voltou a contrariar a política de isolamento e fez um passeio por 
Brasília que provocou aglomerações de pessoas. Usando seu linguajar costumeiro, disse que é 
preciso poupar vidas, mas que todos vão morrer um dia. E que é preciso atenção para o impacto da 
pandemia na economia. 
 
"Essa é uma realidade, o vírus tá aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, porra. 
Não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer 
um dia. Queremos poupar a vida? Queremos. Na parte da economia, o Paulo Guedes tá gastando 
dezenas de bilhões de reais, que é do Orçamento, que é dinheiro do povo, se bem que nem dinheiro 
é. Pegamos autorização do Congresso para estourar o teto, que vai ser paga essa conta lá na 
frente", disse o presidente. 
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A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, reafirmou neste domingo, 29, 
que o calendário eleitoral do pleito de 2020 está sendo cumprido. Em nota divulgada pelo TSE, a 
ministra avalia que, apesar do preocupante cenário criado pela pandemia do novo coronavírus, ainda 
é prematuro o debate sobre o adiamento das eleições municipais no atual momento. Mas, pontua que 
a velocidade da evolução do quadro da pandemia exige permanente reavaliação das providências. 
 

Rosa Weber considera prematuro debate sobre adiamento de 

eleições por coronavírus 
 

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
ministra Rosa Weber, reafirmou neste domingo, 
29, que o calendário eleitoral do pleito de 2020 
está sendo cumprido. Em nota divulgada pelo TSE, 
a ministra avalia que, apesar do preocupante 
cenário criado pela pandemia do novo coronavírus, 
ainda é prematuro o debate sobre o adiamento das 
eleições municipais no atual momento. Mas, 
pontua que a velocidade da evolução do quadro da 
pandemia exige permanente reavaliação das 
providências. 
 
“No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
neste momento ainda há plenas condições 
materiais de cumprimento do calendário eleitoral, 
apesar da crise sem precedentes no sistema de 
saúde do país causada pela pandemia do novo 
coronavírus”, diz a ministra na nota. 
 
Segundo ela, o Tribunal segue orientando suas 
ações no sentido do estrito cumprimento das 
etapas do calendário eleitoral. A ministra destaca 
que o TSE já adotou medidas para adequar rotinas 
à nova realidade e seguir as diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e das 
autoridades médicas e sanitárias. Entre elas, a 
restrição da circulação de público no Tribunal, 
suspensão de eventos, adoção do trabalho remoto, 
incremento das votações pelo plenário virtual, 
suspensão de prazos processuais e realização de 
sessões por videoconferência a partir da próxima 
semana. 
 
“Os graves impactos da pandemia na saúde 
pública têm acarretado múltiplas dificuldades em 

todas as áreas. Não é diferente no âmbito da Justiça Eleitoral. No entanto, conforme já referi em 
nota divulgada na última segunda-feira (23), neste momento é prematuro tratar de adiamento das 



 
 

Eleições Municipais 2020. Essa avaliação é compartilhada pelo vice-presidente, ministro Luís 
Roberto Barroso, que estará na Presidência do TSE durante o próximo pleito.” 
 
Ela afirma que a evolução diária do cenário nacional, ante a pandemia, vem sendo acompanhada 
atentamente, “para eventuais reavaliações, mantidas as atividades essenciais à realização das 
Eleições 2020”. 
 
Rosa Weber esclarece que estão sendo estudados ajustes nos formatos de realização de testes de 
equipamentos e sistemas eletrônicos. Até o momento, segundo a ministra, três testes foram 
cancelados: o Simulado Nacional de Hardware, que envolve todos os Tribunais Regionais Eleitorais 
e precisou ser suspenso na metade da execução planejada em virtude das políticas de isolamento 
impostas; o Teste do Sistema de Prestação de Contas; e o Teste de Desempenho da Totalização. 
Esses testes, segundo a ministra, são qualitativos e não impeditivos. 
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Fake news sobre coronavírus viram casos de polícia e da 

Justiça no Paraná. Veja como denunciar 
 

Espalhar 'fake news' sobre o coronavírus pode 
render processo na Justiça, multa e até cadeia. 
Algumas decisões neste sentido já foram tomadas 
no Paraná. E tanto Núcleo de Combate aos 
Cibercrimes (Nuciber), da Polícia Civil do Paraná, 
quanto o Ministério Público do Paraná (MPPR) e a 
Controladoria Geral do Estado estão prontos para 
receber denúncias, além das procuradorias dos 
municípios que também podem acionar aqueles 
que divulgam fake news. A infração se enquadra 
no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais: 
“provocar alarma, anunciando desastre ou perigo 
inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de 
produzir pânico ou tumulto”, com pena prevista de 
prisão simples de 15 dias a seis meses ou multa.  
 
Em Paranavaí, Noroeste do Estado, por exemplo, 
uma mulher foi obrigada a fazer uma postagem se 
retratando nas redes sociais após divulgar notícia 
falsa  de que duas pessoas tinham morrido na 
Unidade de Pronto Atendimento de Paranavaí, em 
decorrência do coronavírus. Em decisão liminar, o 
juiz João Guilherme Barbosa Erlias, da 1ª Vara de 
Fazenda Pública de Paranavai,  da última quinta 
(26), obrigou ela a gravar uma retratação as redes 
sociais sob pena de multa diária de R$ 2 mil. Além 
do mais, ela vai responder a processo na Justiça. 
O procurador do município, Benjamim Marçal 
Costa, foi quem entrou com a ação contra a 
mulher, porque as mensagens podem causar 
pânico.  
 
Em Guarapuava, o Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de 

Guarapuava, interrogou uma mulher que espalhou notícias falsas sobre a morte de um médico por 
coronavírus no município. A fake news criada por ela foi postada no Facebook. Durante o 
interrogatório, no Ministério Público, ela confessou que inventou a informação e se declarou 
arrependida. Um termo circunstanciado foi feito e encaminhado ao Juizado Especial Criminal de 
Guarapuava. 
 
Na última semana, um caso semelhante aconteceu em Londrina. A infratora gravou e divulgou um 
áudio de WhasApp falando sobre uma situação caótica no Hospital Universitário do município, em 
que os médicos estavam escolhendo os pacientes que iriam salvar e aqueles que morreriam.  



 
 

Afirmou ainda, de forma inverídica, segundo o Gaeco, que havia três crianças entubadas no hospital 
com sintomas da Covid-19. Disse também que o prefeito de Londrina determinaria o fechamento 
completo do município.A autora precisou se retratar, gravar um novo áudio explicando a mentira, e 
também irá responder por contravenção penal. As informações falsas rapidamente circularam pelas 
redes sociais e provocaram pânico em várias pessoas, ainda conforme a promotoria. 
 
Em Cascavel, na última terça-feira (25), a 9ª Promotoria de Justiça encaminhou ao Juizado Especial 
Criminal o pedido para que uma "influenciadora digital" da região fosse responsabilizada após 
espalhar fake news. 
 
Mais casos em investigação - De acordo com o governo estadual, o Núcleo de Combate aos 
Cibercrimes (Nuciber) redobrou a atenção na internet e tem investigações em andamento contra 
suspeitos de criar fake news e falsos alardes.ada por utilizar as redes sociais para causar alarde e 
pânico com a divulgação de conteúdos falsos sobre a doença. 
 
O Paraná tem 125 casos confirmados do novo coronavírus e duas mortes confirmadas, além de 
1078 casos em investigação, segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 
que foi divulgado na sexta-feira (27). 
 
Onde denunciar Fake News no Paraná 
 
Polícia Civil 
 
 181 (telefone) 
 
Controladoria-Geral do Estado (CGE) 
 
Canal online (internet) 
0800-411-113 (telefone) 
(41) 3883-4014 (WhatsApp) 
A CGE encaminha as denúncias para as áreas responsáveis no Governo do Paraná. 
 
Ministério Público do Paraná (MPPR) 
 
Preencher formulário AQUI 
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A federação nos tempos de coronavírus: quem devemos 

ouvir na crise 
 

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch 
Lais Khaled Porto 
 
O alastramento do novo coronavírus (Covid-19)[1], 
classificado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como uma pandemia, na medida em que já 
se prolifera em escala global[2], chama o mundo à 
reinvenção e ao experimentalismo institucional. Às 
sociedades é imposto o redimensionamento de 
prioridades, de estilo de vida, das relações 
familiares, sociais e profissionais. Aos governos, 
por sua vez, é mandatório guiar e amparar essas 
transformações, para que gerem o mínimo impacto 
socioeconômico possível. 
 
Com o número de contágios aproximando-se de 
600 mil e o de óbitos beirando os 30 mil[3], espera-
se de todos os governos o óbvio movimento de 
ampliar e fortalecer os sistemas de saúde, bem 
como a implementação de outras medidas que 
possam diminuir e retardar picos de contágio 
(como isolamentos sociais e quarentenas), a fim 
de que a estrutura para tratar os enfermos não 
colapse e se reduza a desvantagem na corrida 
científica por possíveis curas e/ou vacinas. 
 
Paralelamente, as medidas protetivas, quanto mais 
rígidas, mais geram impactos imediatos na 
economia, altamente onerada pela Covid-19, tanto 
no que tange à empregabilidade quanto à renda de 
trabalhadores autônomos, especialmente em 
setores como construção civil, beleza, economia 
criativa (eventos e produções) e turismo[4]. 
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

prevê que a pandemia deixe 25 milhões de desempregados ao redor do mundo[5] - mais do que a 
crise de 2008-2009 -, ao passo que a iniciativa privada lança apostas ainda mais assustadoras, que 
chegam a 40 milhões, só no Brasil[6]. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal), por sua vez, estima expressivo aumento da população em situação de extrema pobreza na 
região, de 67,4 para 90 milhões de pessoas. 
 
O cenário é trágico e é evidentemente complexa a estruturação de políticas públicas em curtíssimo 
espaço de tempo, com recursos financeiros escassos, diante de variáveis desconhecidas e 



 
 

imprevisíveis, e, especialmente, quando toda medida (comissiva ou omissiva) tem graves reflexos 
sociais - e inexiste um balanço ótimo de proteção. 
 
Um dos poucos pontos tratados de forma incisiva e uníssona nos discursos dos organismos 
internacionais é a necessidade de os países agirem rápida e coordenadamente. O que se vislumbra, 
contudo, são dificuldades até mesmo na coordenação interna. 
 
A questão não está apenas no "como agir?", mas inicia-se com o "quem pode agir?" e com o "quem 
deve agir?". Fato é que o Brasil não viveu períodos de graves calamidades naturais ou conflitos 
armados como os vivenciados mundo afora e, talvez por isso, não conheçamos nosso sistema o 
suficiente para termos respostas prontas e conclusivas, notadamente no que tange às competências 
de cada ente de nossa singular federação em situações que fogem à normalidade. 
 
Pode-se dizer que nossa experiência mais parecida em termos de necessidade de coordenação 
tenha sido a crise do apagão, que nem de longe foi tão intensa quanto a problemática ora 
experimentada[7]. 
 
Um mês após a confirmação do primeiro caso no Brasil, em 26 de fevereiro de 2020[8], foram 
diversos os atos normativos editados pelo Governo Federal e por Estados e Municípios - os dois 
últimos tomando a dianteira com relação à grande parte das medidas, especialmente as restritivas. 
 
O que se vivencia no presente momento ainda é a edição de medidas de forma desordenada e, 
muitas vezes, contraditória, ao ponto de uma empresa, com estabelecimento comercial único, estar 
simultaneamente submetida a uma ordem de suspensão das atividades e outra de determinação de 
funcionamento. A quem obedecer é um mistério - que, como quase todos os mistérios jurídicos, 
tende a desaguar no Judiciário. 
 
O Judiciário, porém, não tem condições de solucionar todos os problemas que afligem o país 
atualmente. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir o tema ao enfrentar questionamento 
referente à chamada Lei Nacional de Quarentena (Lei 13.979/2020), que estabeleceu diretrizes 
básicas para o enfrentamento da crise, mas não adentrou em regras de competência (pelo menos 
não segundo a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio, que estará sujeita a referendo ou alteração 
na próxima sessão plenária do STF, no dia 01 de abril). 
 
Na ADI 6.341, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) alegou que o artigo 3º da referida Lei (com 
redação dada pela Medida Provisória 926/2020) esvaziaria a competência comum dos entes 
federados nos cuidados com a saúde (artigo 23, inciso II e 198, inciso I, CF/88) e execução de ações 
de vigilância sanitária e epidemiológica (artigo 200, inciso II, CF/88), concentrando as possíveis 
medidas para combate ao coronavírus no âmbito da União. Em decisão liminar, o Ministro Marco 
Aurélio entendeu pela procedência parcial do pedido, indicando que o dispositivo deve ser 
interpretado em conformidade com a Constituição, de modo a não afetar a competência concorrente 
de estados e municípios. 
 
Ainda que mantenha o entendimento pró-federação, não poderá o Supremo resolver o conflito de 
forma mais detalhada, especificando o que caberia à cada esfera de governo em cada uma das 
distintas atividades ali mencionadas. O momento atual, aliás, talvez não seja o mais propício para 
uma decisão maximalista da Corte. Em tempos de crise generalizada, o melhor caminho parece ser 
a cautela institucional por parte das cortes constitucionais, na linha da proposta doutrinária de se 
decidir one case at a time[9], e segundo uma perspectiva temporal de blindagem recíproca[10], i. e. 



 
 

de modo que a crise não seja guiada pelas exigências e expectativas de tempos ordinários, como, 
igualmente, não projete seus padrões para os tempos de normalidade futuros. 
 
Questão igualmente relevante, se o entendimento majoritário for pela concentração das medidas no 
âmbito da União, será a consequência do rompimento com a cláusula pétrea do federalismo, cuja 
essência é a autonomia dos entes federados, que devem coexistir em harmonia sob um único 
Estado soberano, representado, no cenário internacional, por seu governo central (o que não lhe 
confere maior grau hierárquico). E, para além de regras de mera repartição de tarefas, o que está 
em jogo nesse contexto é a tríplice capacidade (autogoverno, autoadministração e auto-
organização) dos entes subnacionais. 
 
Desse modo, embora a ideia de uma gestão integralmente unificada possa parecer sinônimo de 
maior organização, a centralização não é fórmula de sucesso e nem se demonstra simples em um 
país com tantas peculiaridades e larga dimensão territorial como o Brasil[11]. 
 
A forma de organização dos países fortemente atingidos pelo vírus também tem se demonstrado 
muito variável. Na Itália (Estado unitário), as medidas restritivas têm sido impostas, desde o 
princípio, por atos do governo central. Mesmo quando circunscritas a determinadas áreas 
denominadas "zonas vermelhas", os regramentos já eram provenientes de decretos expedidos pelo 
primeiro-ministro Giuseppe Conte — que também decretou, da mesma forma, a quarentena 
nacional, que teve início em 10/3. 
 
Já a Espanha — considerada um estado unitário com alto grau de descentralização ou Estado semi-
federal — empreendeu restrições de modo regional até a declaração de estado nacional de 
emergência, em 14/3/20, que permitiu a imposição de regramento unificado pelo governo central, 
conforme previsão do art. 116.2, da Constituição espanhola. 
 
Nos Estados Unidos, por sua vez, critica-se a excessiva descentralização no que tange à imposição 
de quarentenas e outros tipos de medidas restritivas para o combate a emergências de saúde 
pública[12]. No modelo norte-americano, os departamentos de saúde locais e estaduais é que 
seriam detentores dessa competência, enquanto caberia ao governo federal, tão somente, a 
imposição de quarentenas em fronteiras internacionais e interestaduais, vedando a circulação de 
pessoas nessas circunstâncias, em específico. 
 
A crítica se impõe na medida em que haveria excessiva fragmentação e desordem no sistema, 
podendo os mais de 2 mil departamentos de saúde valerem-se de regramentos diferentes entre si. 
 
A análise internacional, ao que tudo indica, não nos empresta uma fórmula pronta e acabada. Fato é 
que, como os Estados Unidos, somos uma federação. Porém, diferente do Estado norte-americano, 
não temos porque sofrer com fragmentação excessiva se considerarmos a capacidade de nossas 
unidades de governo regionais — os 26 estados mais o Distrito Federal. 
 
O direito, especialmente diante de situações excepcionais, precisa ser vislumbrado à luz do 
experimentalismo institucional[13], i. e. pensado em uma perspectiva de desapego dos velhos 
modelos, mas olhando-se prospectivamente para a Constituição e para os melhores arranjos 
institucionais para a concretização de seus preceitos. 
 
O ânimo de tal transformação, por sua vez, não pode ser depositado exclusivamente na atuação do 
Judiciário, mas só é capaz de florescer através do Legislativo, que tem agora mais uma 
oportunidade de aproximar o Brasil da concretização do ideal federativo inscrito na CF/88  (e isso 



 
 

perpassa pela discussão dos papeis de cada esfera de governo que compõe nosso Estado 
Democrático). 
 
Se por um lado as competências do artigo 24 (legislativas concorrentes) vêm acompanhadas de 
divisão de tarefas, as competências comuns (ou administrativas concorrentes) do artigo 23 são 
consubstanciadas pelo mesmo ideal de cooperação de nosso federalismo. 
 
Pelo critério de repartição de competências, per si, não há o que se falar em superioridade 
hierárquica de leis federais sobre leis estaduais. Em última análise, contudo, acaba-se por 
reconhecer a preponderância de interesses da União (mais amplos) sobre os dos Estados (mais 
restritos)[14] — o que definitivamente não interessa ao Estado brasileiro por uma perspectiva 
federativa, nem é compatível com uma Constituição que optou por diferenciar competências 
concorrentes de caráter legislativo e administrativo. 
 
Ressalta-se, ainda, que o próprio Sistema Único de Saúde foi criado como clara expressão 
cooperativa, de modo que, financiado pelos três níveis de governo (artigo 198, parágrafos 1º e 2º, da 
CF/88), é descentralizado em termos administrativos (artigo 198, inciso II, CF/88). 
 
A saída, portanto, pode estar no próprio artigo 23, cujo parágrafo único prevê a fixação “de normas 
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”, por meio de lei 
complementar[15]. 
 
Fato é que, ao passo em que constantemente se fala em reinvenção institucional e necessidade de 
solução de conflitos, muito se bate às portas do Supremo e pouco se enxergam as possibilidades de 
harmonização inscritas na própria Constituição. 
 
Deve-se reconhecer que o processo legislativo pode ser tortuoso, mas também destacar: a) a 
importância do dissenso político para a concretização democrática; e b) o célere funcionamento de 
todos os Poderes de República neste momento de crise, que têm demonstrado excepcional 
empenho na solução de demandas relativas ao Coronavírus – à exemplo da aprovação do PL 
23/2020 (convertido na Lei 13.979) nas duas casas do Congresso em menos de 48h; e da decisão 
liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADI 6.341 apenas um dia após seu protocolo.  
 
Assim, entende-se que a alternativa mais adequada seja a aprovação de Lei Complementar (nos 
termos do artigo 23, parágrafo único, da CF/88) para que, respeitada a competência comum das três 
esferas de governo, sejam harmonizadas as atuações de cada ente, seja através de um fórum 
específico para debate (como proposto pelo senador Anastasia, no PL 39/2020), seja através da 
estipulação de definições mais precisas acerca de como deve ser desenvolvida a atuação de cada 
nível governamental. 
 
Precisamos, pressurosamente, de diretrizes sobre como conciliar as competências legislativas 
privativas, e. g. sobre transportes (artigo 22, IX e XI), com a competência comum material sobre a 
saúde, uma vez que, se considerarmos que em um momento como este toda atividade de 
deslocamento (especialmente a coletiva) pode ser considerada como de risco infeccioso, a 
competência concorrente pode ser sempre entendida como prevalente. 
 
Ainda, e partindo do pressuposto de que a competência material sobre a saúde seja entendida como 
preeminente no cenário de crise, precisariam ser pactuados os limites normativos de cada ente (de 
modo preferencialmente equilibrado com as competências legislativas) — por exemplo, questões 



 
 

essenciais relativas à organização do espaço nacional (como funcionamento de rotas de transporte 
público interestadual e de aeroportos) à cargo da União; as matérias de cunho civil/organizacional 
não-essenciais (como determinação de isolamentos sociais em domicílio) no âmbito estadual; e 
questões locais (como funcionamento de praças públicas) com os municípios.   
 
Tenhamos em mente que não estamos diante de uma escolha aberta, na qual podemos definir por 
um modelo centralizado ou fragmentado de gestão de crise. A própria Constituição dá o caminho a 
ser seguido - um caminho descentralizado, mas unificado - com a particularidade de que a 
Federação não se trata de uma fórmula acabada, mas que deve ser edificada continuamente e 
cooperativamente pela União, estados e municípios. 
 
Na crise normativa do coronavírus, portanto, a voz do Congresso será fundamental para o 
estabelecimento de estratégias sólidas, que garantam segurança jurídica e institucional em meio às 
tantas incertezas que nos assolam. 
 
[1] Parte significativa das ideias registradas no presente trabalho foi debatida com os colegas 
professores Marilda Silveira, Ademar Borges e Carlos Eduardo Frazão, por ocasião do primeiro 
encontro do grupo de estudos O Direito em Tempos de COVID-19, do Instituto Brasiliense de Direito 
Público – IDP, realizado em 27.03.2020. Justo, portanto, atribuir o crédito e prestar os devidos 
agradecimentos pela contribuição no desenvolvimento das conclusões aqui expostas. 
 
[2] Informativo das Nações Unidas disponível em <https://nacoesunidas.org/cinco-coisas-que-voce-
deve-saber-agora-sobre-a-pandemia-do-novo-coronavirus/>. 
 
[3] Dados de 27 mar 2020. Disponível em <https://www.worldometers.info/coronavirus/> 
 
[4] Informação proveniente de mapeamento realizado pelo Sebrae, em março de 2020, voltado à 
economia brasileira. Disponível em: <http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-
identifica-setores-mais-afetados-pela-crise-do-
coronavirus,ec0444e2adee0710VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto> 
 
[5] Informativo das Nações Unidas disponível em <https://nacoesunidas.org/oit-quase-25-milhoes-
de-empregos-podem-ser-perdidos-no-mundo-devido-a-covid-19/> 
 
[6] A previsão, muito veiculada nos últimos dias, teria origem em fala do presidente da XP 
Investimentos, Guilherme Benchimol, no último domingo, em rede social. Cf. 
<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/03/22/xp-ve-desemprego-atingir-40-
milhoes-no-brasil-sem-plano-marshall-de-verdade.htm>. 
 
[7] Créditos pela comparação ao Professor e Ministro Gilmar Mendes, que vem rememorando o 
Gabinete de Crise do apagão em suas reflexões acerca do arranjo federativo na crise do COVID-19. 
Cf. comentário em <https://twitter.com/gilmarmendes/status/1239932348948516866>. 
 
[8] Comunicado oficial do Ministério da Saúde disponível em 
<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-
coronavirus>. 
 
[9] Cf. SUSTEIN, Cass. One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court. Harvard 
University Press, 1999. 
 



 
 

[10] A questão da blindagem recíproca foi bem pontuada pelo Ministro Bruno Dantas, do Tribunal de 
Contas da União, em aula magna inaugural ministrada no último dia 27.03, por ocasião do início das 
atividades virtuais do grupo de estudos O Direito em Tempos de COVID-19, do Instituto Brasiliense 
de Direito Público – IDP. 
 
[11] Enquanto São Paulo registrou o primeiro caso em 26.02, Maranhão e Roraima permaneceram 
sem identificar contaminação até 21.03 – o que demonstra bem as peculiaridades de cada região e a 
consequente dificuldade de aplicação de medidas unificadas em todo o território nacional, 
especialmente considerando-se as consequências econômicas das medidas restritivas. (Dados 
disponíveis em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/26/casos-de-
coronavirus-no-brasil-em-26-de-marco.ghtml>). 
 
[12] Nesse sentido, confira texto da Profa. Dra. (JD) Polly J. Price, disponível em: 
<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/02/coronavirus-quarantine-america-could-be-giant-
legal-mess/606595/>. 
 
[13] Para aprofundamento no tema, cf. MUDROVITSCH, Rodrigo. Desentrincheiramento da 
jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
[14] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11º 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 866-869. 
 
[15] Em consonância com a ideia aqui defendida, foi apresentado na presente semana, pelo 
Senador Antonio Anastasia, o Projeto de Lei Complementar nº 39/2020, visando regular a 
cooperação federativa por ocasião de emergência de saúde pública, através da criação de fórum 
específico de debate, composto por representantes dos três níveis de poder. Projeto disponível em: 
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8076822&ts=1585136251800&disposition=inline>. 
 
* Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch é sócio-fundador do Mudrovitsch Advogados, professor de 
Direito Público, doutor em Direito Constitucional pela USP e mestre em Direito Constitucional pela 
UnB. Membro do grupo de trabalho instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça destinado à 
elaboração de estudos e indicação de políticas sobre eficiência judicial e melhoria da segurança 
pública. 
 
* Lais Khaled Porto é advogada, doutoranda e professora do Instituto Brasiliense de Direito Público 
(IDP). 
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Desembargador da Paraíba nega domiciliar a presos 

devedores de pensão 
 

Não há notícias dando conta da disseminação do 
novo coronavírus nas penitenciárias da Paraíba. 
Além disso, aqueles que cumprem prisão civil por 
dívida estão recolhidos em pavimento especial.  
 
Foi com base nesse entendimento que o 
desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, negou liminar em 
HC coletivo que pedia que devedores de pensão 
fossem transferidos para o regime domiciliar. A 
decisão é da última sexta-feira (27/3). 
 
“Verifico que não restou demonstrado que os 
pacientes — presos civis por dívida alimentícia 
que se encontram no sistema prisional do Estado 
da Paraíba — encaixam-se em grupo de 
vulneráveis”, afirma a decisão.  
 
Ainda de acordo com o magistrado, os presos já 
"estão recolhidos em pavimento especial, que é, 
aliás, o mesmo pavimento onde são alojados os 
que têm direito à prisão especial”.  
 
O pedido de domiciliar foi ajuizado pela 
Defensoria Pública da Paraíba, que argumentou 
que a Organização Mundial da Saúde reforçou a 
necessidade de isolamento urgente para evitar a 
propagação do novo coronavírus.  
 
Sustentou, também, que a prisão civil do devedor 
de alimentos deve ser interpretada em face de 
princípios fundantes da República que reduzem a 
abrangência da prisão civil por dívida alimentícia.  
 
A solicitação lembrou a Recomendação 62, do 

Conselho Nacional de Justiça, que pede, em seu parágrafo 6, que os magistrados com competência 
cível considerem “a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com 
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do 
vírus”.  
 
Clique aqui para ler a decisão 
0802638-81.2020.8.15.0000 
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Investimento bilionário em tecnologia fez pouco efeito no 

Judiciário, diz Santa Cruz 
 

Apesar do Judiciário estourar seu orçamento em 
folha de pagamento, a verba dispensada para 
tecnologia está longe de ser modesta. Em média, 
segundo levantamento do Conselho Nacional de 
Justiça, são gastos cerca de R$ 2,5 bilhões por ano. 
Isso desde quando se passou a digitalizar processos 
nas inúmeras instâncias. 
 
"A minha geração viveu uma revolução. Sou da 
época que estagiário costurava processo na agulha. 
Hoje é um processo eletrônico, digital, que está aí", 
disse o presidente nacional da OAB, Felipe Santa 
Cruz, em entrevista exclusiva à TV ConJur no último 
dia 10. 
 
Mas, segundo ele, apesar dos esforços, isso não se 
refletiu em benefício para população. "Fala-se tanto 
em transparência, não se sabe quanto foi investido 
no Brasil todo, nos diversos tribunais e processos 
eletrônicos (...) A Ordem fez um esforço financeiro 
enorme para aparelhar salas, criar sistemas. Esse 
processo enorme, esse investimento enorme, 
revolucionou mesmo a vida do cidadão? Eu acho que 
não. Não vejo esses resultados. Não é hora de saber 
por quê? Por que tanto dinheiro com tecnologia não 
gerou verdadeiramente celeridade e a superação das 
dificuldades do nosso Judiciário?" 

 
Para Santa Cruz, somente órgãos de controles externos poderiam responder melhor. "CNJ e CNMP 
nasceram com a ideia de controle externo (...) O CNJ, por pressões e exposições da magistratura, 
entendo que avançou mais que o do Ministério Público, que ainda é muito corporativo, muito 
recuado na punição. Esse ativismo político-ideológico, seja de direita ou de esquerda, nasceu no 
corpo do Ministério Público." 
 
O presidente da OAB também pede um olhar mais a longo prazo. "Há ministros que eu possa gostar, 
mas que fique 40, 45 anos no Supremo [Tribunal Federal] nesse modelo de hipertrofia dos poderes? 
Acho que é hora de voltar a discutir, sim, mandato com possibilidade de uma recondução ou não. 
Mandato único de 10, 12 anos. É hora de voltar a discutir o papel do Superior Tribunal de Justiça, 
virando um tribunal maior, que seja verdadeiramente o estuário de todas essas causas que hoje 
estão paralisadas nos tribunais brasileiros." 
 
Desde o último dia 18 a TV ConJur veicula em seu canal no YouTube trechos da entrevista exclusiva 
concedida à revista eletrônica Consultor Jurídico, no último dia 10.  
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Artigo de capa no jornal argentino La Nacion critica as ações adotados pelo presidente Jair Bolsonaro 
no âmbito do novo coronavírus e atribui ao “gabinete do ódio” iniciativas para interromper o isolamento 
social. 
 

Coronavirus: el "gabinete del odio", el cuerpo consejero de 

Bolsonaro en la crisis por la pandemia 
 

El ruido de las cacerolas imponía un llamado a la 
conciliación. Con más de dos mil casos de 
coronavirus confirmados en Brasil hasta el martes -
hoy superan los 4300- , los brasileños llevaban una 
semana sostenida de cacerolazos contra Jair 
Bolsonaro , en repudio a quien sistemáticamente 
había minimizado la enfermedad y había 
cuestionado medidas restrictivas como contención 
a la llamada "gripecita" . 
Ads by  
 
El presidente, imprevisible, redobló la apuesta. En 
un discurso por cadena de radio y televisión, volvió 
a subestimar la pandemia , dijo que si él estuviera 
enfermo sentiría apenas un "resfriadito" y criticó el 
cierre de escuelas y comercios ordenado por 
gobernadores. 
 
Bolsonaro profundizó la radicalización de su 
discurso frente a la crisis del coronavirus , cada vez 
más aconsejado por el "gabinete del odio": un 
grupo de asesores ideologizados (así llamados por 
la prensa brasileña), con el sello y la presencia de 
su hijo Carlos Bolsonaro. 
 
Detrás de los bastidores, Carlos, concejal por Río 
de Janeiro, cobró en las últimas semanas una 
creciente influencia en el armado del mensaje 
oficial. El día de la última cadena, por caso, se 
sentó, horas antes del pronunciamiento, en la mesa 
de reunión del Presidente en Brasilia junto con su 
hermano Flavio, senador, y un grupo de ministros, 
entre ellos Ricardo Salles (Medioambiente) el 
general Walter Braga Netto (Casa Civil) y Luiz 

Ramos (Secretaría de la Presidencia), según constó en la agenda oficial. 
 
Considerado el más radical del clan presidencial, Carlos , el hijo "02" del Presidente, pasó también a 
participar sistemáticamente de las reuniones virtuales del presidente con gobernadores , pese a no 
ocupar ningún cargo formal en Brasilia. 



 
 

 
En el llamado "gabinete del odio" conviven asesores técnicos y digitales de Presidencia ligados al 
"02", encargados de producir informes diarios de noticias de Brasil y del mundo y de administrar las 
redes sociales de Bolsonaro. El miembro más conspicuo es Filipe Martins, un asesor especial de la 
Presidencia discípulo de Olavo de Carvalho, según ha denunciado la ex líder del gobierno en 
Diputados, Joice Hasselmann. 
 
De Carvalho , un filósofo conspiracionista y antiestablishment de derecha que vive en Estados 
Unidos , es considerado por los hijos del presidente como cerebro del triunfo electoral en 2018 . 
 
Hasselmann definió al grupo como "uno de los más activos propagadores de notificas falsas y 
difamaciones" en medio de la crisis por el coronavirus. 
 
"Lo hice yo solito. Yo escribí el discurso", dijo Bolsonaro, cuando le preguntaron por el mensaje. El 
presidente ha negado sistemáticamente la existencia del grupo de influencia. Pero más allá de las 
reuniones con creciente presencia de sus hijos, como prueba irrefutable de la colaboración cada vez 
más estrecha, en la boca del Presidente aparecieron palabras e ideas que sus hijos y los asesores 
digitales de Planalto, miembros del "gabinete del odio". 
 
El discurso incendiario de Bolsonaro no encuentra, sin embargo, respaldo unánime dentro del equipo 
de ministros. El vicepresidente, el general Hamilton Mourão, por caso, cuestionó el discurso 
negacionista , y se ganó la posterior desaprobación del Presidente. 
 
Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, el grupo de asesores ligado a Carlos, 
bombardean las redes sociales con mensajes negacionistas sobre el Covid-19 . Según publicó el 
diario Estado de Sao Paulo , los asesores en redes sociales participaron también del armado del 
discurso. Bolsonaro fue incentivado a adoptar un tono más belicoso contra gobernadores y contra el 
periodismo , a quienes acusa de generar un clima de "histeria" perjudicial para la economía. 
 
El presidente pasó a desoír no sólo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
para evitar aglomeraciones e instruir aislamientos, sino que avanzó en la dirección opuesta a lo que 
había pregonado su propio Ministerio de Salud , que tras la cadena ensayó una adaptación en el 
discurso , con recomendaciones más laxas para evitar colisionar con Bolsonaro. 
 
El refuerzo del mensaje belicoso, que minimiza el impacto humanitario de la pandemia de 
coronavirus y se enfoca en la economía, tiene poco de impulsivo. En el tono duro del ex capitán del 
ejército influenciado por el "gabinete del odio" emerge, en cambio, un cálculo político y una 
estrategia arriesgada, según analistas consultados por LA NACION. 
 
Movilizar a su base electoral para que manifieste respaldo contra, lo que apunta Bolsonaro , ataques 
basados en aspiraciones electorales de gobernadores es uno de los principales objetivos del 
discurso, cree Thiago Aragão, analista político y consultor de Arko. 
 
"La principal variable para que Bolsonaro salga bien es que el número de muertos se mantenga 
bajo", evaluó Thiago Aragão, analista político y consultor de Arko. 
 
Bolsonaro ante impacto económico por la crisis 
 
Al mismo tiempo, Bolsonaro busca ralentizar el inevitable impacto económico que dejará la crisis. " 
Optó por priorizar la economía sobre cualquier otra cosa . Es una película que se vio en Italia con un 



 
 

resultado catastrófico, pero el presidente entiende que el número de muertos será bajo y apuesta 
sus fichas en un remedio (la cloroquina) que hasta ahora no tiene resultados clínicamente 
probados". 
 
El respaldo a Bolsonaro en el gerenciamiento de la crisis del coronavirus llega apenas al 33% de los 
brasileños , según una encuesta de la consultora Datafolha publicada la semana pasada. Un 
porcentaje similar al del núcleo duro de apoyo del Presidente. Un tiempo antes de que la pandemia 
se posara sobre América, en diciembre, el apoyo era de un 38%. 
 
Mientras critica el parate de la actividad económica, presuntamente causado por malas decisiones 
de los gobiernos locales, el presidente brasileño busca quitarse de encima un problema futuro, 
según explica Paulo Calmon, politólogo y profesor de la Universidad de Brasilia. 
 
Los gobernadores , en tanto, están quedando mejor parados frente a los ojos de los brasileños . Un 
54% considera correctas las medidas más restrictiva, mientras que el 73% de los brasileños apoya la 
adopción de un aislamiento total , según el mismo sondeo de Datafolha. 
 
"Bolsonaro empujará la cuenta de la profunda recesión a alcaldes y gobernadores. Pero difícilmente 
tendrá éxito: muchos economistas y actores del mercado están perdiendo la paciencia por la lentitud 
en medidas de estímulo a la economía", evaluó el profesor. 
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Imprensa da Alemanha destaca que o presidente Jair Bolsonaro teve tuítes apagados de seu perfil 
por violar regras de conduta da plataforma. Jair Bolsonaro se juntou a um pequeno grupo de chefes 
de Estado que já tiveram mensagens removidas pelo Twitter por violação das regras de uso. Em mais 
de uma década de existência, a plataforma só havia agido contra publicações de contas do 
venezuelano Nicolás Maduro e do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. No domingo (29/03), 
o presidente brasileiro teve dois tuítes que envolviam a pandemia de coronavírus deletados pela 
empresa. 
 

Com tuítes apagados, Bolsonaro se junta a Maduro e aiatolá 

do Irã 
 

O presidente Jair Bolsonaro se juntou a um 
pequeno grupo de chefes de Estado que já 
tiveram mensagens removidas pelo Twitter por 
violação das regras de uso. Em mais de uma 
década de existência, a plataforma só havia agido 
contra publicações de contas do venezuelano 
Nicolás Maduro e do "líder supremo" do Irã, o 
aiatolá Ali Khamenei. No domingo (29/03), o 
presidente brasileiro teve dois tuítes que 
envolviam a pandemia de coronavírus deletados 
pela empresa. 
 
No dia 25 de março, o Twitter já havia agido 
contra uma publicação de Maduro que também 
envolvia a pandemia. No tuíte, o líder chavista 
recomendava, entre outras coisas, uma suposta 
cura caseira contra a covid-19: uma mistura 
contendo capim-santo, gengibre, pimenta-do-
reino, limão e mel. 
 
Na ocasião, Maduro foi enquadrado numa nova 
regra do Twitter, que prevê a remoção de 
conteúdos que "forem eventualmente contra 
informações de saúde pública orientadas por 
fontes oficiais e possam colocar as pessoas em 
maior risco de transmitir covid-19”. 
 
Antes de Maduro e Bolsonaro, uma sanção do 
gênero contra um chefe de Estado só havia 
ocorrido com uma conta vinculada ao líder 
iraniano Ali Khamenei. 
 
Em fevereiro 2018, a plataforma agiu para forçar a 
remoção de uma mensagem de Khamenei que 
afirmava que uma fatwa (sentença religiosa) 



 
 

conclamando o assassinato do escritor anglo-indiano Salman Rushdie ainda continuava em vigor. A 
fatwa foi proferida pelo antecessor de Khamenei em 1989, o aiatolá Khomeini, que considerou que 
Rushdie havia cometido blasfêmia contra o profeta Maomé ao publicar o romance Os Versos 
Satânicos. 
 
Na ocasião, o Twitter afirmou que a mensagem violava as regras da plataforma ao promover 
ameaças específicas de violência ou assassinato contra um indivíduo ou grupo. O tuíte em questão 
ficou indisponível para leitura por outros usuários, e a conta de Khamenei foi congelada, impedindo a 
publicação de novas mensagens, até que a publicação sobre Rushdie fosse efetivamente deletada. 
 
Até 2018, o Twitter adotava uma política de não deletar mensagens de chefes de Estado, mesmo 
aquelas com conteúdo em conflito com as regras da plataforma. Em janeiro daquele ano, a empresa 
admitiu que líderes mundiais tinham um tratamento especial, argumentando que eles desempenham 
um "grande impacto na sociedade". 
 
"Bloquear um líder mundial no Twitter ou remover seus tuítes controversos esconderia informações 
importantes que as pessoas deveriam poder ver e debater", disse a empresa. À época. o Twitter 
vinha sofrendo críticas por permitir que políticos como o presidente americano, Donald Trump, 
usassem a rede sem se preocupar em seguir as regras. 
 
No entanto, a empresa começou a mudar sua visão lentamente. A reação contra a publicação do 
aiatolá permaneceu isolada por mais de um ano, mas em junho de 2019 o Twitter anunciou que 
colocaria alertas em publicações de políticos que violassem as regras e que limitaria seu alcance. 
 
Em outubro, a plataforma foi mais explícita e anunciou que passaria a remover as mensagens de 
líderes mundiais que violassem suas normas. "Queremos deixar claro que as contas de líderes 
mundiais não estão acima de nossas políticas", anunciou o Twitter em comunicado. 
 
Passeio de Bolsonaro 
 
Os tuítes de Bolsonaro removidos pela plataforma foram enquadrados na mesma regra sobre a 
divulgação de informações prejudiciais sobre a covid-19 que já havia atingido Maduro na semana 
passada. 
 
As mensagens continham vídeos nos quais o presidente brasileiro aparecia passeando por diversos 
comércios do Distrito Federal, provocando aglomerações e contrariando as recomendações do seu 
próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que pediu para que a populaçãofique "em casa", 
com o objetivo de frear a expansão da pandemia. 
 
Bolsonaro ainda aparecia nos vídeos defendendo que a população "volte ao trabalho" e 
propagandeando uma suposta eficácia da cloroquina no tratamento da covid-19, apesar de ainda 
faltarem estudos amplos que atestem isso. 
 
O Twitter não informou que pontos específicos dos vídeos violaram as regras. Outro vídeo com 
imagens do giro de Bolsonaro por Brasília e declarações do presidente sobre a própria atitude ainda 
continuam no ar. 
 
Antes dos acontecimentos de domingo, o Twitter havia praticamente dado carta branca para 
Bolsonaro na rede, evitando agir até mesmo quando o presidente publicou o infame vídeo do 
"golden shower" no Carnaval de 2019. O vídeo só foi apagado por iniciativa de Bolsonaro mais de 



 
 

duas semanas depois, quando os advogados da dupla que aparecia no vídeo apresentaram um 
pedido na Justiça pela remoção. 
 
Mais recentemente, membros do círculo do presidente já vinham sentindo os efeitos das novas 
regras do Twitter em tempos de covid-19. No dia 23 de março, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, e o senador Flávio Bolsonaro, tiveram mensagens removidas pela plataforma. As 
publicações reproduziam um vídeo antigo do médico Drauzio Varella como se fosse recente. Nas 
imagens, o médico afirmava que os brasileiros poderiam levar sua vida normalmente apesar do 
coronavírus. No entanto, o vídeo havia sido gravado em janeiro, quando a presença do vírus estava 
praticamente restrita à China.  
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Jornal francês Le Monde critica atitudes do presidente Bolsonaro e diz que ele incentivou 
manifestações pelo fim do isolamento, contrariando recomendações da área de Saúde. 
 

Coronavirus : Twitter supprime deux tweets de Bolsonaro 

remettant en cause le confinement 
 

Twitter a supprimé dimanche 29 mars au soir 
deux tweets provenant du compte officiel du 
président brésilien, Jair Bolsonaro, dans 
lesquels il remettait en cause le confinement 
décidé pour lutter contre le coronavirus, car il 
avait « enfreint les règles » de ce réseau 
social. 
 
Le président brésilien avait publié trois vidéos 
sur son compte dans lesquelles on le voyait 
notamment aller à la rencontre des gens dans 
les rues de Brasilia, en contradiction avec les 
consignes de son propre gouvernement prises 
pour éviter la propagation du Covid-19. « Ce 
que j’ai pu discuter avec les gens, c’est qu’ils 
veulent travailler. Ce que je dis depuis le début, 
c’est “faisons attention, les plus de 65 ans 
restent à la maison” », déclarait le chef de l’Etat 
d’extrême droite à un vendeur ambulant, dans 
l’une de ces vidéos supprimées. 
 
Moins de vingt-quatre heures plus tôt, le 
ministre de la santé, Luiz Henrique Mandetta, 
soulignait l’importance du confinement pour 
combattre la pandémie de coronavirus qui a 
déjà infecté 4 256 personnes et fait 136 morts, 
selon les derniers chiffres du ministère de la 
santé. 
 
Deux de ces trois vidéos ont été supprimées et 
à leur place Twitter a publié une note 
expliquant sa décision. 
 
« Twitter a récemment annoncé dans le monde 
le renforcement de ses règles pour prendre en 
compte les contenus qui vont éventuellement à 
l’encontre des consignes de santé publique 

émanant de sources officielles et qui pourraient augmenter le risque de transmission du Covid-19 », 
a expliqué Twitter dans un communiqué. 
 



 
 

« Petite grippe » 
 
Jair Bolsonaro n’a de cesse de minimiser l’épidémie de Covid-19, qu’il a qualifié de « petite grippe », 
et a durement critiqué les mesures de restrictions mises en place dans différents Etats par les 
autorités locales, notamment par les gouverneurs des Etats de Sao Paulo et Rio de Janeiro, les plus 
touchés par l’épidémie. 
 
« Ce confinement, s’il continue ainsi, avec le nombre de (personnes qui vont se retrouver au) 
chômage, un peu plus tard, nous allons avoir un très grave problème que nous allons mettre des 
années à résoudre », déclarait-il dans une autre vidéo. « Le Brésil ne peut pas s’arrêter, s’il s’arrête, 
nous devenons le Venezuela », ajoutait un peu plus tard le chef de l’Etat. 
 
Un tribunal fédéral brésilien avait interdit samedi au gouvernement Bolsonaro de diffuser des 
messages allant à l’encontre des mesures de confinement décidées au niveau local pour freiner la 
propagation de l’épidémie de Covid-19. 
  



 
 

Mais notícias importantes 
 
 
UOL – 30 de março – 13h52 
SP lança campanha pró-quarentena, e Doria diz: 'Não sigam o presidente' 
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pediu hoje que a população não siga as 
orientações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o combate ao coronavírus. A 
declaração foi feita durante entrevista coletiva concedida no Palácio dos Bandeirantes. Além disso, o 
governo paulista lançou uma campanha pedindo para que as pessoas fiquem em casa durante a 
pandemia de covid-19. 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/30/sp-lanca-campanha-pro-quarentena-e-
doria-diz-nao-sigam-o-presidente.htm 
 
UOL – 30 de março – 14h26 
Rio vai prender quem desrespeitar isolamento, diz Witzel 
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou nesta segunda-feira (30) que quem 
descumprir a determinação de isolamento social será detido por policiais e responsabilizado 
criminalmente. A medida é a principal estratégia para conter a pandemia de covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus. 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/30/rio-vai-prender-quem-desrespeitar-
isolamento-diz-witzel.htm  
 
MÍDIA NINJA – 30 de março – 12h08 
Em manifesto, Ciro Gomes, Haddad, Boulos Manuela e Dino pedem renúncia de Bolsonaro 
Líderes de diversos partidos de oposição se uniram para lançar um documento denunciando Jair 
Bolsonaro de ser “um presidente da República irresponsável”, que agrava a crise do coronavírus 
pois “comete crimes, frauda informações, mente e incentiva o caos”. 
https://midianinja.org/news/em-manifesto-ciro-gomes-haddad-boulos-manuela-e-dino-pedem-
renuncia-de-bolsonaro/ 
 
AGÊNCIA BRASIL – 29 de março – 15h23 
Coronavírus: entidades da Justiça no Rio apoiam isolamento horizontal 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, a Procuradoria da República 
no Rio e a Defensoria Pública da União divulgaram nota hoje (29) em manifestam seu total apoio às 
medidas de isolamento horizontal em que pessoas de todas as idades devem evitar o contato social 
o máximo que puderem para evitar a transmissão do novo coronavírus (covid-19). 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-03/coronavirus-entidades-da-justica-no-rio-
apoiam-isolamento-horizontal 
 
UOL – 30 de março – 04h00 / Atualizada 30 de março - 17h11 
'De saco cheio de Mandetta', Bolsonaro estuda demiti-lo a qualquer momento  
O presidente Jair Bolsonaro tem dito aos auxiliares mais próximos que está "de saco cheio de 
Mandetta", ou seja, do seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro só não o demitiu 
até agora para evitar agudizar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. 
https://noticias.uol.com.br/colunas/tales-faria/2020/03/30/de-saco-cheio-de-mandetta-bolsonaro-
pode-demiti-lo-a-qualquer-momento.htm 
 
UOL – 29 de março – 11h22 
Fake news "do borracheiro" é usada para desacreditar números de coronavírus 
Para desacreditar a capacidade da área da Saúde em diagnosticar casos por coronavírus, perfis em 
redes sociais fizeram circular na internet diversas versões sobre morte de porteiro/caminhoneiro que 



 
 

teria como causa real do óbito trauma por acidente, e não coronavírus. Alguns perfis eram 
nitidamente de robôs, outros, porém, eram de parlamentares. As agências de checagem de notícias 
desmentiram a informação. 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/29/fake-news-e-usada-para-
descreditar-numeros-de-coronavirus-no-brasil.htm 
 
UOL – 30 de março – 04h00 
Esperança brasileira contra coronavírus, cientista cresceu vendendo frutas  
O imunologista Gustavo Cabral fala sobre a pesquisa em andamento, recomenda o isolamento 
social como estratégia para inibir o avanço da doença e critica a atitude do presidente Bolsonaro. 
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/30/esperanca-brasileira-contra-
coronavirus-cientista-cresceu-vendendo-frutas.htm 
 
EURONEWS – 30 de março – 00h12 
Espanha e Itália registam decréscimo de novos casos 
Itália e Espanha são responsáveis por mais da metade do número de mortes pelo novo coronavírus 
no mundo. Depois de registar 838 mortes neste domingo (29), um recorde de mortes diárias pelo 
segundo dia consecutivo, Espanha encerra a partir desta segunda-feira (30) e até 9 de abril todos os 
setores econômicos considerados não essenciais. 
Os trabalhadores que não pertençam a estes setores vão ficar em casa e receber o salário por 
inteiro.O chefe do governo espanhol acredita que esta medida vai tirar pressão sobre às unidades de 
cuidados intensivos. 
https://pt.euronews.com/2020/03/29/italia-regista-mais-756-mortos 
 
EURONEWS – 24 de março 
OIT pede medidas concertadas para travar desemprego 
Na Europa, os setores mais atingidos, tais como turismo, hotelaria, transportes e comércio já estão 
dispensando funcionários. Os setores industrial e da construção civil estão à espera para tomar 
decisões. A OIT pede que os países criem mecanismos de cooperação e de ajuda financeira aos 
trabalhadores. 
https://pt.euronews.com/2020/03/24/oit-pede-medidas-concertadas-para-travar-desemprego 
 


