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Facebook apagou post de Bolsonaro por 'alegação falsa' de 

cura para coronavírus 
 

A afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que o 
medicamento hidroxicloroquina está "dando certo 
em todo lugar" no tratamento contra a Covid-19, 
sem nenhuma comprovação, foi o principal motivo 
para o Facebook e o Instagram apagarem nesta 
segunda-feira (30) um vídeo que ele havia postado 
no domingo (29). 
 
A fala do presidente, feita durante passeio em 
diferentes pontos de Brasília, vai de encontro às 
regras das redes sociais em relação à pandemia, 
que preveem a remoção de publicações "que 
fazem alegações falsas sobre curas, tratamentos, 
disponibilidade de serviços essenciais ou sobre a 
localização e gravidade do surto". 
 
A hidroxicloroquina está em fase de testes e não 
há comprovação de sua eficácia contra o novo 
coronavírus. 
 
A publicação do presidente já havia sido removida 
pelo Twitter e, segundo a Folha apurou, foi 
considerada no Facebook como a mais taxativa a 
respeito de uma suposta eficácia do remédio, se 
comparada com outras menções que o próprio 
presidente já fez em relação ao medicamento. O 
Instagram pertence ao Facebook. 
 
Bolsonaro já havia mencionado o remédio em 
transmissões ao vivo, por exemplo, cujos vídeos 
foram mantidos na rede social. 
 

No conteúdo que foi removido, o presidente conversa com trabalhadores informais em Taguatinga, 
escuta críticas à quarentena, e diz: "Aquele remédio lá, hidroxicloroquina, está dando certo em tudo 
quanto é lugar, certo? Um estudo francês chegou para mim agora". 
 
Essa foi a primeira vez que uma postagem de Bolsonaro foi excluída da rede social. 
 
Bolsonaro, atualmente, tem 12,2 milhões de seguidores no Facebook. Em comparação, o primeiro-
ministro britânico Boris Johnson tem 1,3 milhão, o presidente francês Emmanuel Macron tem 2,9 
milhões e o presidente mexicano López Obrador, 7,3 milhões. 
 



 
 

O brasileiro perde para o presidente americano Donald Trump (28,5 milhões) e o primeiro-ministro 
indiano Narendra Modi (45 milhões), por exemplo. 
 
Ano passado, o Facebook anunciou que teria maior tolerância para filtrar conteúdos publicados por 
políticos, embora não tenha descartado de enquadrá-los em suas regras de uso —como agora 
aplicado na postagem em que Bolsonaro fala da hidroxicloroquina. 
 
Em março desse ano, Twitter, Facebook, Google e outras companhias assinaram uma declaração 
conjunta em que se comprometiam a combater fraudes e desinformações sobre o vírus. Cada uma, 
porém, tem usado seus critérios para a moderação de conteúdo. 
 
O Twitter foi o primeiro a remover conteúdos de Bolsonaro —e não apenas uma, mas duas 
postagens feitas no dia do passeio de domingo em Brasília. 
 
Antes, o Twitter havia removido uma publicação do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que 
indicava uma receita caseira de uma bebida que poderia ser útil para curar a doença. 
 
O maior controle que as redes têm exercido sobre os seus conteúdos fortaleceu o debate, entre 
especialistas em direito e tecnologia, sobre a necessidade de maior transparência nos critérios de 
moderação do conteúdo publicado nas plataformas. 
 
Para os pesquisadores, essa maior rigidez em relação à aplicação das regras deveria ser 
acompanhada de um compromisso de clareza e explicações sobre o motivo das filtragens dessas 
publicações. 
 
O diretor da ITS Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio) Carlos Affonso diz que paira uma 
desconfiança generalizada sobre essas plataformas e talvez a pandemia “seja uma segunda 
chance” para que o debate sobre a transparência das decisões tomadas pelas redes sociais avance. 
 
Ele diz que o problema de as plataformas não terem um "histórico coerente e transparente" sobre os 
critérios de remoção de conteúdo cria dúvidas sobre o que o usuário pode ou não postar. 
 
“Quanto mais elas [as redes sociais] aplicarem seus termos de uso, mais previsível esses critérios 
ficam”, diz. Affonso entende que a remoção de conteúdo vai deixar claro para o presidente e para 
autoridades que as redes sociais, ao contrário do que parecem, não são um ambiente sem 
mediação. 
 
Para Mariana Valente, diretora do Internet Lab (centro de pesquisa em direito e tecnologia), a 
pandemia irá fortalecer a pressão a favor da transparência sobre os critérios específicos do 
Facebook e do Twitter para remover conteúdo. 
 
Ela entende que há uma obrigação ética dessas plataformas em expor esses critérios. “A moderação 
veio para o debate público e as demandas por transparência vão aumentar”, afirma. 
 
Durante o período de crise, no entanto, diz que é previsível que as redes sociais mantenham um 
controle mais proativo sobre as postagens em suas plataformas. 
 
"Não me parece que nesse caso [da pandemia] as plataformas tenham uma preocupação em 
relação à censura. Vai ter censura? Vai. Vai ter post [com alcance] reduzido? Vai. Mas é um 
momento que isso se justificaria", diz Mariana. 



 
 

 
“Mas até quando vão durar esses critérios? Eles vão continuar sendo aplicados? As plataformas vão 
informar quando for diferente?”, questiona. 
 
Consultados pela reportagem, advogados que trabalham com crimes digitais não viram censura na 
atitude do Twitter, Facebook e Instagram em apagar os posts de Bolsonaro. 
 
Professor de direito digital no MBA da FGV (Faculdade Getulio Vargas), o advogado Luiz Augusto 
D’Urso afirma que as redes tendem “mais a pecar pela liberdade de expressão do que censurar”. 
 
No entanto, nesse caso havia regras claras e uma declaração conjunta das empresas sobre a 
proibição de conteúdo que ferisse informações divulgadas pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde). “Censura seria escolher o que ela (a rede social) deseja que fique no ar concordando ou 
não com aquilo”, diz D’Urso. 
 
Procurado, o Twitter informa que, nos últimos anos, “tem tomado medidas para prover mais contexto 
às medidas tomadas sobre Tweets e contas, bem como para incluir as pessoas na discussão sobre 
novas regras e tornar suas políticas mais fáceis e simples de compreender”. 
 
Cita como exemplos inclusão de avisos em tuítes e contas (removidos ou com conteúdo sensível, 
por exemplo), publicação de um relatório semestral de transparência e expansão e fortalecimento de 
um conselho de confiança e segurança —formado por grupos focados em “diferentes questões 
importantes que contribuem para danos offline”. 
 
Em comunicado na internet, o Facebook diz que tem removido informações incorretas relacionadas 
à Covid-19 que podem contribuir para danos físicos iminentes. Afirma que tem feito isso desde 2018, 
durante outras epidemias. 
 
Para alegações “que não resultam diretamente em danos às pessoas no mundo real, como teorias 
da conspiração sobre a origem do vírus”, é feita checagem dos fatos e marcações nos posts ou 
redução da distribuição —ou seja, o conteúdo aparece menos nas linhas do tempo dos usuários. 
 
Questionado pela reportagem se Bolsonaro foi o primeiro chefe de estado a ter uma publicação 
apagada, o Facebook não se manifestou. 
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Combate a fake news requer critérios democraticamente 

legítimos 
 

Ivar Hatrmann 
 
A remoção de post do presidente Jair Bolsonaro 
por incentivar o fim do distanciamento social é o 
mais importante capítulo brasileiro da polêmica 
sobre o conteúdo e controle da disseminação 
online de informações sobre coronavírus. E deve 
acelerar uma mudança necessária nas 
preocupações da sociedade sobre os limites da 
liberdade de expressão na internet. 
 
Ao menos no Brasil, a remoção talvez seja um 
marco entre duas fases. Antes o foco de todos era 
em manifestações ilegais que as redes sociais 
deixavam de remover. Depois, poderá ser em 
manifestações que a lei não proíbe, mas que as 
plataformas censuram mesmo assim. Por que essa 
discussão é bem-vinda? Quais são os principais 
desafios? 
 
A primeira fase foi guiada pelo medo: na internet 
qualquer um publica o que deseja, há muitas 
manifestações criminosas e é complexo remover 
tudo. Essa é uma reação compreensível diante de 
uma mudança radical nas decisões sobre fluxo de 
informação para grandes audiências. 
 
Manifestar-se na rua é um elemento importante da 
democracia, mas qualquer mensagem só ganha 
tração quando se insere na mídia de grande 
alcance —veículos privados. Nada é publicado em 
um jornal ou canal de televisão sem que um 

pequeno número de pessoas no controle tome uma decisão proativa de veicular aquela 
manifestação. Sempre foi um sistema opt-in. 
 
Com sua popularização, contudo, a internet tornou-se o principal foro disponível para as pessoas 
publicarem sua opinião. A tecnologia permite publicar tudo, exceto quando proativamente a empresa 
que controla a plataforma —servidor de armazenamento, site de blogs, rede social— toma decisões 
individuais sobre não publicar ou excluir. É um sistema opt-out. 
 
A consequência direta desse novo modelo viabilizado pela internet é um aumento brutal tanto na 
quantidade de publicações, quanto na de pessoas que têm a possibilidade de publicar mediante sua 
própria decisão. 



 
 

 
Isso gerou o medo do excesso incontrolável, já que a sociedade sempre dispôs de sistemas para 
filtrar ilegalidades em plataformas privadas de mídia de massa opt-in, mas nenhum deles foi 
pensado para resolver o problema em plataformas opt-out. É inviável para o Judiciário em qualquer 
país avaliar individualmente os milhões de posts que circulam pelas redes sociais diariamente. 
 
Nos Estados Unidos, Europa, Brasil e outros lugares a lei responsabilizou plataformas que não 
efetivassem remoções e deu imunidade para essas empresas privadas quando eventualmente 
cometessem censuras em excesso. 
 
Na linha desse medo, quanto mais fake news sobre coronavírus Twitter e Facebook removerem, 
melhor. Porém, assim como com discurso de ódio, assédio e outras manifestações, há múltiplos 
conceitos do que seja fake news e pessoas diferentes discordam sobre a aplicação de um mesmo 
conceito em relação a um mesmo caso. 
 
Por isso o medo deve dar lugar agora à preocupação com o procedimento mediante o qual se 
decide o que é censurado ou não nas redes sociais. A margem de erro restringindo mais ou menos 
manifestações do que o devido é algo inerente a qualquer sistema, o problema é quando as 
empresas são punidas apenas por errar para um dos dois lados. 
 
Além disso, não existem no Brasil obrigações de transparência sobre a quantidade de decisões que 
elas tomam sobre remoção de posts. Não temos sequer as ferramentas para dimensionar o 
problema. 
 
É por aí que precisamos começar. Diferentemente do Marco Civil da Internet, a lei alemã de 2017 
sobre o tema criou obrigações de transparência para as plataformas, exigindo que publiquem 
relatórios periódicos com números sobre requisições de remoção de posts feitas por usuários e 
aquelas efetivadas pela empresa. 
 
Sabendo que o post sobre coronavírus de Bolsonaro foi removido, a sociedade pode discutir o 
mérito dessa restrição. Mas quais e quantos outros posts relacionados à pandemia foram 
removidos? Como saber se realmente se tratava de fake news? Como saber os fundamentos da 
remoção? 
 
Em 2018 um grupo de instituições sem fins lucrativos e acadêmicos estabeleceu os princípios de 
Santa Clara, um conjunto de obrigações mínimas que as redes sociais deveriam cumprir sobre a 
remoção de posts. 
 
É indispensável que forneçam estatísticas gerais para o público, bem como os fundamentos da 
decisão específica para a pessoa censurada. Devem também garantir que essa pessoa possa 
acionar um sistema interno de revisão dessa decisão, o que é especialmente pertinente quanto mais 
decisões de remoção são feitas ou provocadas por máquinas. 
 
As plataformas de mídia social não podem continuar centralizando a decisão sobre a circulação de 
informações e opiniões entre a maioria da população do Brasil e do mundo sem qualquer 
“accountability”. 
 
Essas empresas acumulam poder muito grande sobre a liberdade de expressão nas democracias 
contemporâneas e a censura feita ao presidente da República ilustra isso —independentemente de 



 
 

o leitor concordar ou discordar com o mérito do post específico. Tão importante quanto combater as 
fake news é garantir que isso seja feito segundo critérios democraticamente legítimos. 
 
Ivar Hartmann é professor e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio 
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Projeto congela aluguel de quem sofrer cortes de salário por 

causa da crise 
 

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
Dias Toffoli, preparou um projeto de lei encampado 
pelo Senado para suspender desde o pagamento 
de aluguéis até a devolução de mercadorias 
adquiridas pela internet durante a pandemia do 
coronavírus. 
 
O projeto foi apresentado pelo senador Antonio 
Anastasia (PSD-MG) nesta terça-feira (31), terá 
relatoria de Simone Tebet (MDB-MS) e existe 
consenso para que seja aprovado nas duas Casas 
até a próxima semana em regime de urgência. 
 
A ideia, segundo assessores de Toffoli, é organizar 
as relações privadas definidas em contratos que, 
na crise, precisam ser alteradas ou até 
interrompidas temporariamente sem que isso gere 
ações judiciais. Somente ficam fora os casos de 
empresas em recuperação judicial e os serviços 
regulados (como água e energia). 
 
Essa espécie de “pausa legal” foi definida de 20 de 
março (quando teve início o confinamento) até 20 
de outubro, tempo previsto para que a crise tenha 
se dissipado. Após esse prazo, todas as regras 
suspensas voltam à vigência normalmente. 
 
Pelo projeto, inquilinos que tiverem redução de 
jornada ou redução salarial, poderão negociar com 
o proprietário do imóvel a suspensão total ou 
parcial do pagamento do aluguel até o final de 
outubro —prazo máximo da vigência dessa nova 
lei. 

 
O saldo devedor será parcelado em cinco vezes e cada parcela (equivalente a 20% da dívida) 
incorporada ao aluguel a partir de novembro até a quitação, em março de 2021. 
 
Nesse período, ações de despejo não poderão movidas. A desocupação de imóveis alugados só 
poderá ser feita se o proprietário precisar do local como moradia. 
 
Os síndicos poderão proibir festas e reuniões, fechar áreas do condomínio e vetar até o uso de 
vagas por visitantes. Poderá, no entanto, ser destituído se não prestar contas. 
 



 
 

Arrendamentos agrários também terão seus prazos de renovação ou cancelamento flexibilizados 
nesse período. E a proibição para que estrangeiros façam esse tipo de negócio ficará suspensa. 
 
“O ministro Toffoli preparou esse projeto com uma equipe dos mais gabaritados professores e 
juristas do país. Encampamos porque entendemos ser uma forma de evitar a judicialização nesse 
momento em que as pessoas precisam ficar em isolamento”, disse Anastasia à Folha. “Também 
barra uma série de projetos mais específicos nessa linha que tramitam tanto no Senado quanto na 
Câmara.” 
 
Sem a colaboração de representantes do Executivo, “que não se interessaram” segundo 
colaboradores de Toffoli, essa iniciativa representa mais um sinal da união de forças entre 
Legislativo e Judiciário diante de um governo desgastado no combate ao conoravírus. 
 
Ao mesmo tempo em que pausa ações judiciais, o projeto flexibiliza o arcabouço jurídico de forma 
tão ampla que faz projetos de lei específicos (como os que tratam da relação entre correntista e 
banco) perderem o objeto. 
 
Para o Congresso, isso é bom porque libera a pauta para assuntos mais urgentes no combate ao 
vírus. 
 
O projeto também modifica a rotina das empresas. Reuniões e assembleias poderão ser feitas à 
distância por videoconferência e os votos de diretoria enviados por e-mail. No caso das companhias 
abertas, caberá à CVM (Comissão de Valores Imobiliários) regulamentar esses procedimentos. 
 
Também será permitido que empresas possam distribuir lucros e dividendos vencidos neste ano 
mesmo que isso não esteja previsto no estatuto da companhia. 
 
O texto suspende até regras do Código de Defesa do Consumidor. Compras feitas pela internet, por 
exemplo, só poderão ser devolvidas a partir do final de outubro devido às dificuldades de logísticas 
no país. 
 
Caminhões poderão trafegar pelas rodovias com excesso de carga, desde que isso não comprometa 
a segurança. Anteriormente, a infração era punida com multa. 
 
A flexibilização levou em conta as restrições de circulação impostas em muitos locais por meio 
decretos municipais ou até estaduais. 
 
Infrações concorrenciais, como o uso de logística da concorrência ou sinergias entre empresas, não 
serão punidas. Mesmo irregularidades passíveis de penalidades serão analisadas sob a óptica da 
pandemia. 
 
A Lei de Proteção de Dados ganhou sobrevida de 18 meses para que o governo possa, depois de 
superada a crise, montar a agência que será responsável pela regulação desse segmento. 
 
Nos processos familiares de sucessão, partilha e inventário, os prazos serão congelados. O atraso 
no pagamento de pensão alimentícia resultará em prisão domiciliar. 
 
Para Toffoli, a inspiração desse projeto foi a Lei de Faillot que, em 1918, já no final da Primeira 
Guerra Mundial, foi apresentada pelo deputado que lhe deu nome e criou regras excepcionais 
abrindo caminho para o que se chamou de “teoria da imprevisão” no Direito francês. 



 
 

 
Na exposição de motivos, o senador Anastasia aponta que “tanto o Código Civil quanto o Código de 
Defesa do Consumidor possuem regras adequadas para resolver ou revisar contratos por 
imprevisão, no primeiro caso, e onerosidade excessiva, no segundo. É preciso agora conter os 
excessos em nome da ocorrência do caso fortuito e da força maior.” 
 
Para redigir o projeto, Toffoli contou com o apoio de diversos professores de Direito da USP, PUC-
SP, da UFPR e da UFSC. Na coordenação técnica, o time contou com o ministro do STJ Antonio 
Carlos Ferreira e do Conselheiro Nacional do Ministério Público e professor da USP Otavio Luiz 
Rodrigues Jr. 
 
“O objetivo é garantir segurança jurídica em um tempo de incertezas. Concede proteção a locatários, 
evita prescrição, e prestigia soluções legislativas para problemas judiciais”, disse Rodrigues Jr. 
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Editorial - Ciência versus achismo 
 

Uma sociedade bem informada, com acesso amplo 
a dados científicos e opiniões de especialistas 
reconhecidos, é capaz de entender a dimensão de 
crises como a da pandemia de covid-19 e, assim, 
colaborar ativa e prontamente para que seus 
efeitos sejam mitigados. Para isso, é preciso que a 
sociedade confie tanto na ciência e nas autoridades 
sanitárias como na imprensa. 
 
Quando joga todo o peso institucional e político de 
seu cargo em ataques sistemáticos à imprensa, à 
ciência e às autoridades sanitárias estaduais e 
mesmo as de seu próprio governo, o presidente 
Jair Bolsonaro confunde os cidadãos sobre o que 
fazer diante da pandemia e, assim, atrasa as 
medidas necessárias para contê-la e para evitar 
mortes. 
 
Como todo movimento autoritário, o bolsonarismo 
hostiliza a ciência, pois esta revela as imperfeições 
do mundo real, contradizendo os devaneios 
fabulosos de seu líder messiânico e demonstrando 
os limites de seu poder. Não à toa, Bolsonaro vive 
a repetir, inclusive em rede nacional, que a covid-
19 é uma "gripezinha", ignorando amplas 
evidências científicas em contrário. 
 
Com isso, o presidente estimula os cidadãos em 
geral a não acreditar nos cientistas, que estariam a 
serviço de gente interessada em minar seu 
governo. 
 

Bolsonaro quer fazer crer que a pandemia nada mais é que uma invenção de seus inimigos para 
destruir a economia e, assim, derrubá-lo. E tal versão ganha contornos quase criminosos quando 
Bolsonaro desdenha das mortes causadas pela pandemia, pois o que interessa, diz ele, é manter 
empregos - estes que seu governo, por sua lentidão e incompetência, não havia sido capaz de 
manter e criar nem mesmo antes do coronavírus. 
 
Para sustentar essa opinião, Bolsonaro, catedrático em fake news, tratou de espalhar que o próprio 
diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu 
num pronunciamento o retorno ao trabalho. Trata-se de distorção grosseira do que disse o diretor da 
OMS, o que mostra até onde vai a falta de escrúpulos do presidente. 
 



 
 

É com esse ânimo que Bolsonaro redobra seus ataques à imprensa, cujo trabalho profissional é 
justamente o de expor para a sociedade a real dimensão do problema que o presidente e seus 
fanáticos devotos teimam em minimizar. A imprensa, já disse Bolsonaro, é a responsável pelo que 
ele chamou de "histeria" em torno da pandemia. Na mais recente investida, ontem, estimulou seus 
apoiadores a hostilizar os jornalistas que o questionavam sobre sua decisão de desrespeitar as 
orientações de seu próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acerca dos cuidados para 
evitar a propagação do coronavírus. Diante da agressão, os jornalistas deixaram o local, momento 
em que Bolsonaro - repita-se, o presidente da República - gritou: "Vai embora? Vai abandonar o 
povo? A imprensa que não gosta do povo". 
 
Felizmente, mais e mais vozes da sociedade têm se levantado contra esse assalto de Bolsonaro à 
inteligência. Governadores garantem que manterão as medidas de isolamento social, à revelia do 
presidente - o paulista João Doria informou que entrará na Justiça caso o presidente decrete a 
reabertura do comércio, como ameaçou fazer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias 
Toffoli, defendeu o isolamento social, dizendo que "não dá para ser contra os fatos" e que não se 
combate a pandemia com "achismos". O Senado, por sua vez, divulgou um manifesto, chancelado 
inclusive pelo líder do governo, Fernando Bezerra (MDB-PE), em defesa do isolamento social. 
 
Mesmo alguns dos ministros mais importantes do governo deixam claro que o melhor para o País, 
hoje, é levar a sério a ciência e não o presidente. Além do ministro Mandetta, que continua a 
defender "grau máximo de isolamento" para conter a pandemia, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que, "como economista, gostaria que pudéssemos manter a produção, voltar o mais 
rápido possível", mas, "como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da Saúde, ao contrário, 
quero ficar em casa e fazer o isolamento". E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, compartilhou em 
suas redes sociais um "excelente artigo" - palavras dele -, segundo o qual "é hora de ouvir a 
ciência". 
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Na TV, Bolsonaro muda o tom e fala em 'união' 
 

O presidente Jair Bolsonaro fez ontem novo 
pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV 
e disse que o efeito colateral do coronavírus não 
pode ser pior do que a própria doença. O discurso 
do presidente foi acompanhado por panelaços em 
todo o País. Uma semana após ter tratado a 
pandemia como uma 'gripezinha', Bolsonaro 
distorceu uma declaração do diretor-geral da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, para questionar a 
quarentena e dizer que está certo na condução da 
crise. 
 
Sob pressão dos ministros mais próximos, 
Bolsonaro baixou o tom e pôs a preocupação com 
a 'vida' no mesmo patamar que o 'emprego'. Pediu, 
ainda, união do Parlamento, Judiciário, 
governadores e prefeitos para enfrentar a 
pandemia. 
 
'Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para 
trás os empregos. Por um lado, temos que ter 
cautela com todos, principalmente os mais velhos. 
Por outro, temos que combater o desemprego que 
cresce rapidamente. Vamos cumprir esta missão 
ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das 
pessoas', afirmou. 'Infelizmente, teremos perdas 
neste caminho.' 
 
O pronunciamento foi considerado um alívio para 
integrantes do governo e aliados. Eles temiam que 
o chefe do Executivo ficasse cada vez mais isolado 

ao confrontar publicamente medidas do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nos últimos 
dias, ministros atuaram para convencer o presidente de que era preciso baixar o tom e passar uma 
imagem de 'serenidade' e 'união' para a população. Um dos argumentos é que as proporções da 
covid-19 ainda são incalculáveis, assim como prejuízos políticos. 
 
Ao longo do dia, Bolsonaro já havia recorrido a declarações do diretor da OMS. Ao defender o 
retorno ao trabalho, argumentou que Tedros também tinha tomado essa direção, mas acabou 
desmentido horas depois. 
 
Acuado, Bolsonaro procurou afastar comentários de que está em confronto com o ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, a quem já chamou de 'egoísta' por não defender o governo. À tarde, após 



 
 

reunião ministerial, e escalou Moro e o ministro da Economia, Paulo Guedes - que andava sumido - 
para uma coletiva no Palácio do Planalto. 
 
Os dois apareceram ao lado do chefe da Casa Civil, Braga Netto, e de Mandetta. Durante a 
entrevista, Braga Netto passou várias vezes uma 'cola' para os ministros. Nos bilhetes, havia 
informações sobre o que deveria ser dito. De acordo com relatos feitos ao Estado, o presidente 
aceitou as sugestões de auxiliares em pontos que geraram desentendimento no próprio governo, 
como o isolamento vertical. Bolsonaro, por fim, se convenceu que deveria fazer a mudança no seu 
discurso. 
 
Apesar da estratégia construída pelo Planalto para unificar o discurso, Mandetta desmentiu 
Bolsonaro e negou que a OMS tenha defendido o retorno imediato das pessoas ao trabalho. 'Nós 
vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E, no momento, nós vamos fazer, sim, o máximo 
de distanciamento social para que a gente possa chegar ao momento de falar 'estamos mais 
preparados e entendemos aonde vamos'', disse Mandetta. 'Precisamos lançar camadas de proteção, 
especialmente para os mais frágeis', endossou Guedes. O Congresso aprovou o pagamento de R$ 
600 mensais para que trabalhadores informais fiquem em casa no período de pico da doença. 
Bolsonaro avalia que, se as atividades não forem retomadas logo e a economia não reagir, seu 
governo terá acabado. 
 
Pela manhã, o presidente disse que o diretor-geral da OMS tinha dito que os empregados informais 
'têm que trabalhar' na crise. Ao contrário do que ele sugeriu, no entanto, Tedros não fez relação 
entre trabalho e medidas de isolamento. O presidente também omitiu trecho do discurso em que o 
diretor da OMS destacou a necessidade de governos de todo o mundo garantirem assistência aos 
mais vulneráveis. 
 
Tedros 
 
'Vocês viram o presidente da OMS ontem?', perguntou Bolsonaro a jornalistas. 'Em especial, com os 
informais, têm que trabalhar. O discurso de Tedros ao qual Bolsonaro se referiu destacava que cada 
país é diferente e pregava proteção econômica aos mais necessitados. Ele voltaria a citar Tedros no 
pronunciamento. 
 
Diante da polêmica, Tedros postou mensagem nas redes dizendo que em nenhum momento se 
posicionou contra o isolamento. 'Pessoas sem fonte de renda regular merecem políticas sociais que 
garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para a covid-19 
recomendadas pela OMS', escreveu. 
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Isolado, Bolsonaro ouviu Supremo e ministros do governo 

para mudar tom em pronunciamento 
 

A mudança de tom adotado pelo presidente Jair 
Bolsonaro em seu pronunciamento sobre a crise 
do coronavírus em cadeia nacional de rádio e TV 
na noite de terça-feira foi construída além dos 
gabinetes do Palácio do Planalto. Integrantes do 
Supremo Tribunal Federal (STF), entre os quais  o 
próprio presidente da corte, ministro Dias Toffoli, 
fizeram chegar a Bolsonaro a avaliação de que era 
preciso mudar a forma como o presidente vinha 
apresentando suas convicções à população. O 
mesmo cenário foi traçado por aliados de 
Bolsonaro no Congresso. 
 
Segundo o GLOBO apurou, Bolsonaro reconheceu 
a necessidade de modular seu discurso e a 
maneira de defender suas teses sobre o novo 
coronavírus. O ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Jorge Oliveira, foi um dos principais 
emissários dos recados dos outros Poderes. 
 
Pela primeira vez, Bolsonaro não defendeu o fim 
do isolamento social. Pela manhã, ainda em 
defesa da “volta à normalidade” preconizada 
desde o início da crise, o presidente tinha chegado 
a distorcer uma fala do presidente da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, para dizer que ele concordava com 
o retorno imediato das pessoas ao trabalho. 
 
As conversas sobre a nova postura a ser adotada 
pelo presidente vinham acontecendo há mais de 
uma semana. Direta e indiretamente, ministros 
vinham se revezando em conversas com o 
mandatário do Planalto. 
 

Aliados do presidente dizem que, além de Oliveira, o grupo mais empenhado na missão de 
convencer Bolsonaro a remodular o discurso foi formado pelos ministros Braga Neto (Casa Civil), 
Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Tarcísio de 
Freitas (Infraestrutura), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e André Mendonça 
(Advocacia-Geral da União). 
 



 
 

Isolado nacional e internacional, Bolsonaro foi alertado de que precisava reassumir a liderança no 
comando da crise e que, para isso, era necessário passar confiança, serenidade e firmeza à 
população. Nesse cenário, um gesto importante seria o de acenar à preocupação em salvar vidas. 
 
O presidente decidiu, então, fazer um rearranjo na forma, mas sem abandonar completamente sua 
narrativa. 
 
Saíram os sarcasmos e os recados indiretos --inflamados pelo núcleo comandado pelo vereador 
Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Entrou o tom moderado e, em certo momento, até conciliador -
-quando, por exemplo, agradeceu e reafirmou “a importância da colaboração e a necessária união 
de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos: Parlamento, Judiciário, 
governadores, prefeitos e sociedade”. 
 
A avaliação recorrente no Legislativo e no Judiciário é a de que, em meio a uma grave crise 
epidemiológica, não interessa a nenhum dos Poderes tensionar a relação com o Palácio do Planalto. 
Hoje, estão todos engajados numa única frente: a de conter o avanço da Covid-19 no Brasil - 
principalmente na camadas mais vulneráveis. 
 
Os recados levados ao presidente também tiveram como pano de fundo o fato de que, como a 
comunidade médica tem ressaltado, o ápice da doença no Brasil ainda está por vir e que desafios 
serão ainda maiores se o Estado não estiver preparado para o momento em que novo coronavírus 
extrapolar as barreiras da classe média. 
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Doria diz que Bolsonaro precisa ter ‘humildade’ 
 

O governador João Doria (PSDB) afirmou ontem, 
em entrevista coletiva, que o presidente Jair 
Bolsonaro precisa ter “humildade, reconhecendo o 
seu erro de estimular as pessoas a saírem de 
casa”. 
 
Doria anunciava medidas do governo paulista para 
lidar com a paralisação de diversos setores da 
atividade econômica decorrente da epidemia do 
novo coronavírus. O governador contou que havia 
conversado por telefone com o prefeito de Milão, 
Giuseppe Sala, e sido informado de que até o fim 
da manhã de ontem eram 6 mil mortos na 
Lombardia — região da Itália cuja população foi 
uma das mais atingidas pelo coronavírus. 
 
“O prefeito Giuseppe Sala reconheceu o seu erro 
ao apoiar uma iniciativa do setor privado [da Itália] 
que indicava ‘Milão não deve parar ’. [...] essa 
campanha, 30 dias depois, já tinha permitido 4,4 
mil vítimas na região da Lombardia. Eu espero que 
o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, possa 
também ter humildade reconhecendo o seu erro de 
estimular as pessoas a saírem de casa”, afirmou o 
governador. 
 
“E faça, presidente, como fez o prefeito de Milão, 
reconheça o seu erro e seja valorizado por isso. 
Ser humano, ser sincero, falar a verdade, 
conhecer as suas falhas é prova de grandeza, e 
não de fraqueza”, completou Doria, virtual 
candidato à Presidência em 2022 e que tem 

mantido embates políticos frequentes com Bolsonaro há quase três semanas, desde o agravamento 
da epidemia no Brasil. 
 
Doria disse ainda que recorrerá ao Judiciário caso o presidente determine a abertura do comércio 
por decreto. Mas elogiou a atuação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “O ministro e a 
equipe dele têm sido corretos”. O governador disse manter contato permanente com o Ministério da 
Saúde e afirmou que não é possível antecipar se o decreto estadual que fecha parte do comércio no 
Estado de São Paulo até o dia 7 de abril será prorrogado. “Isso a gente vê no dia a dia”. Doria tem 
reafirmado que São Paulo seguirá os protocolos científicos e sanitários da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e que espera que o governo federal faça o mesmo. 
 



 
 

Ontem, Bolsonaro usou uma frase fora de contexto dita na segunda feira pelo diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, para justificar sua política de rejeição de medidas de isolamento e 
incentivar trabalhadores informais a retomar suas atividades. O diretor-geral se referiu à 
necessidade de que governos atuem para garantir o sustento de pessoas desassistidas 
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Justiça adia pagamento de ICMS e parcelamento 
 

Os secretários de Fazenda dos Estados decidiram 
que, durante o período de enfrentamento à 
pandemia, não deverão adotar, isoladamente, 
medidas relacionadas ao ICMS. No Estado de São 
Paulo, enquanto a questão não é definida, 
empresas paralisadas ou com atividades reduzidas 
pela quarentena, imposta pelo Decreto nº 64.881, 
decidiram recorrer ao Judiciário. 
 
A primeira liminar que se tem notícia beneficia a 
Vedatem Vedações. A decisão é da juíza 
Alexandra Fuchs de Araújo, da 6ª Vara de Fazenda 
Pública de São Paulo. Ela suspendeu tanto o prazo 
do ICMS como o de pagamento de parcelamento 
até 1º de maio (processo nº 1016209-
67.2020.8.26.0053). 
 
“O mais crítico no atual momento é que, mesmo 
querendo exercer suas atividades, a autora não 
poderá, não por conta exclusiva da quarentena 
determinada pelo governo. O fato é que o mundo 
vive um momento de paralisação e nenhum 
esforço individual da empresa seria capaz de 
superar os obstáculos impostos”, diz a juíza na 
decisão 
 
Segundo Artur Ricardo Ratc, sócio do escritório 
Ratc & Gueogjian Advogados, que representa a 
Vedatem no mandado de segurança, a própria 
empresa questionou por que apenas as optantes 

do Simples Nacional teriam o benefício. A Resolução nº 152 do Ministério da Economia suspendeu 
os tributos federais para tais empresas. “Além da calamidade pública no Estado, alegamos ofensa 
ao princípio da equidade. Nossa cliente é tributada pelo lucro presumido”, afirma. 
 
No processo, Ract também argumenta que, na esfera federal, a Portaria nº 12, de 2012, do então 
Ministério da Fazenda, garante a suspensão. “Mas, apesar de não haver norma estadual no mesmo 
sentido, a Constituição Federal garante o direito à livre iniciativa e ao trabalho digno para todos.” 
 
Na semana passada, várias empresas obtiveram liminares para postergar por três meses o 
pagamento de tributos federais, com base na Portaria nº 12. 
 
Para o advogado Matheus Bueno, sócio do Bueno e Castro Tax Lawyers, no caso da Vedatem, 
pesou mais para a juíza o desafio para uma empresa com apenas sete funcionários manter as 



 
 

atividades. “Mas a argumentação dela de que o mundo todo vive um momento de paralisação, que 
caracteriza uma situação de força maior, vale para empresas de qualquer porte”, afirma. 
 
Com milhares de associados, de todos os portes, a Federação e o Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp/Ciesp) entraram com mandado de segurança para pedir a prorrogação dos 
parcelamentos e tributos estaduais, especialmente o ICMS, relativos a operações de março a junho, 
por 180 dias a contar da data de cada vencimento, sem que sejam aplicadas multas. 
 
De acordo com Helcio Honda, diretor jurídico da Fiesp, os principais argumentos apresentados 
foram a instituição da quarentena pelo governo estadual e a concessão ao Estado de liminar, pelo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que desobriga o governo de São 
Paulo de pagar as parcelas da dívida com a União Federal. 
 
“Diferentemente do Estado, as empresas não têm como se financiar para pagar suas contas. Os 
bancos privados estão temerosos em conceder crédito e, ainda que se recorra a bancos públicos, 
por melhor que seja o financiamento, este necessariamente será mais oneroso às empresas do que 
a postergação do recolhimento dos tributos”, argumenta. 
 
Por meio de nota, a Secretaria da Fazenda de São Paulo afirma que as medidas a serem tomadas 
pelos Estados estão sendo devidamente analisadas pelo Comitê Econômico Extraordinário criado 
pelo governo federal. Mas já há decretos de outros Estados que suspendem a cobrança de ICMS ou 
o pagamento de parcelamento. 
 
Com base no Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) nº 181, de 2017, ao 
menos o Estado do Paraná (nº 4.386) editou, no fim de março, norma para adiar o prazo do ICMS 
por três meses. O convênio autoriza os 13 Estados signatários — entre eles, São Paulo — a adiar os 
prazos, sem risco da medida ser inconstitucional. 
 
Douglas Campanini, Athros Auditoria e Consultoria, lembra que a norma do Confaz foi editada para 
evitar perdas com a guerra fiscal. “E ao contrário da Portaria nº 12, o convênio só autoriza os 
Estados a adiar os prazos. É necessário que cada Estado edite sua própria norma”, diz. 
 
Para Eduardo Salusse, do Salusse Marangoni Advogados, o Convênio nº 181 está em linha com a 
Portaria nº 12, mas São Paulo teria que editar um decreto. “Enquanto isso não ocorre, entramos em 
juízo para uma indústria de autopeças poder suspender o pagamento dos parcelamentos por três 
meses, sem exclusão do programa nem cobrança dos benefícios concedidos”, afirma. 
  



 
 

01/04/2020 00h00 

 

 

CNJ flexibiliza regras da recuperação judicial 
 

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
aprovou ontem a publicação de uma portaria que 
orienta os juízes a flexibilizarem as regras dos 
processos de recuperação judicial. A norma deve 
ser aplicada aos casos de empresas que tiveram a 
sua capacidade financeira afetada pela crise 
decorrente do coronavírus. 
 
Há recomendação, por exemplo, para que os 
magistrados relativizem a aplicação do artigo 73 da 
Lei nº 11.101, de 2005, que prevê a falência do 
devedor em caso de descumprimento do plano de 
pagamento acordado com os credores. A 
orientação é para que os juízes considerem a 
ocorrência de força maior ou de caso fortuito. 
 
A portaria também prevê autorização para a 
devedora apresentar, “em prazo razoável”, um 
plano de pagamento modificativo aos seus 
credores — que deverá ser submetido novamente 
à assembleia-geral — se ficar comprovado que a 
sua capacidade de cumprir com as obrigações foi 
reduzida por causa da situação gerada pela 
pandemia. A medida vale somente para aquelas 
que estavam com os pagamentos em dia até 20 de 
março. 
 
O texto traz ainda recomendação para que os 
juízes priorizem questões relativas a levantamento 
de valores em favor de credores ou das empresas 

em recuperação. Também para que prorroguem o período de 180 dias de suspensão das cobranças 
(stay period) quando houver adiamento da assembleia-geral. Há previsão, ainda, para permitir que 
as assembleias sejam realizadas de forma virtual. São, ao todo, sete artigos. 
 
“O objetivo é orientar os juízos para a adoção de procedimentos voltados para a celeridade dos 
processos de recuperação empresarial e de decisões que tenham por objetivo primordial a 
manutenção da atividade empresarial, com direto impacto na circulação de bens, produtos e 
serviços essenciais à população e na preservação dos postos de trabalho e da renda dos 
trabalhadores”, disse o relator da proposta, conselheiro Henrique Ávila, ao defender a publicação da 
portaria 
 
A sessão do CNJ ocorreu por videoconferência. O texto foi elaborado por grupo de trabalho 
instituído em dezembro de 2018. 
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Nas prisões, alerta para a doença 
 

Desde que a pandemia provocada pela covid-19 
alcançou o país, um novo inimigo provoca tensão 
dentro e fora das cadeias superlotadas e divididas 
entre grupos criminosos. O primeiro caso da 
doença no sistema prisional do Rio Grande do Sul 
foi confirmado ontem. Para tentar retardar o 
avanço do coronavírus dentro das casas prisionais, 
o Estado, que abriga 38,4 mil detentos, une 
instituições e traça estratégias. Suspensão de 
visitas e de atendimentos, como aulas e oficinas, 
envio de apenados à detenção domiciliar, controle 
de temperatura de quem ingressa nas cadeias e 
desinfecção nas unidades são algumas medidas já 
adotadas. Mas um pacote de ações, que integra 
plano de contingência para postergai' o impacto da 
pandemia nas prisões, está sendo gestado e posto 
em prática aos poucos. 
 
- Priorizar a questão sanitária no sistema prisional 
é, ao mesmo tempo, garantir que não vamos 
colapsar a rede pública de saude. A atenção agora 
evita também a explosão das cadeias e da própria 
segurança pública Queremos tirar algum legado 
positivo para o sistema prisional dessa crise toda - 
defende o secretário da Administração 
Penitenciária, Cesar Faccioli. 

 
Para debater a situação entre as instituições, foi criado por decreto um grupo de monitoramento das 
ações de prevenção e mitigação dos efeitos da pandemia no sistema prisional. Os encontros têm 
acontecido de modo virtual e envolvem Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Conselhos da Comunidade, Conselho Penitenciário e Conselho 
Nacional de Justiça. É esse grupo que analisará como colocar o plano de contingência em prática, 
após passar por recente avaliação do governador Eduardo Leite. 
 
Entre as estratégias que já viabilizadas está a implantação de pequenas fábricas nas cadeias para 
confecção de máscaras. O plano inclui também a produção de álcool gel. Uma das apostas para 
poder viabilizar as medidas no RS é buscar parcerias com prefeituras e outras organizações para 
ações conjuntas. O Judiciário está destinando R$ 300 mil em recursos das penas pecuniárias para 
aquisição de equipamentos de proteção. 
 
- Em qualquer presídio superlotado, sem ventilação, o risco de contaminação é alto. E um ambiente 
insalubre, com diversos presos com problemas respiratórios. A probabilidade de o vírus se propagar 
é maior do que para quem está em liberdade. O sistema está tensionado. Os presos estão sem 
assistência de familiares. Mas suspender visitas foi necessário. No Presídio Central (maior cadeia do 



 
 

RS), em um dia normal de visitas, são 10 mil pessoas circulando em transporte, indo e vindo de 
residências. E isso acaba se propagando na comunidade - descreve o juiz corregedor Alexandre 
Pacheco. 
 
Outras estratégias, para o caso de expansão da pandemia, estão em debate, como a instalação de 
hospitais de campanha nas cadeias, para evitai' que os casos dentro do sistema prisional lotem as 
unidades de saúde. O presidente da OAB-RS, Ricardo Breier, entende que as medidas são 
necessárias: 
 
- O presídio não é um mundo à parte: ele integra o contexto da sociedade. Essas pessoas estão lá 
sob responsabilidade do Estado. Se está se tomando medidas aqui fora para evitar o aumento do 
contágio, nada mais coerente do que fazer isso no sistema prisional. Ali existe tudo que a OMS não 
quer: aglomeração, pessoas em zona de risco e com problemas de saúde. 
 
Isolamento 
 
Até o momento, há um caso confirmado de preso contaminado pelo coronavírus em Bagé, na 
Campanha - o detento foi encaminhado para prisão domiciliar com uso de tornozeleira. No Estado,m 
segundo a Seapen, outros 26 presidiários foram colocados em isolamento preventivo por suspeita 
de infecção pelo covid-19 
 
Também foram afastados preventivamente cinco agentes penitenciários que tiveram contato com o 
apenado. A informação é do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado (Amapergs-
Sindicato). Estão em observação quatro agentes que escoltaram o preso até o hospital e o servidor 
que colocou no detento a tornozeleira eletrônica. 
 
A frente da Amapergs-Sindicato, o presidente Saulo Basso defende a criação de centros de triagem 
para que os novos presos sejam mantidos em quarentena - a medida está prevista no plano de 
contingência. 
 
- No geral, as prisões são casas antigas ou prédios adaptados para que fosse uma cadeia. Não há 
espaço. O que estão fazendo é usar um termômetro para medir a temperatura do preso. Se tem 
menos de 37 graus, entra. Os colegas têm familiares hipertensos, diabetes, moram com os pais 
idosos, há pessoas transplantadas - critica 
 
A entidade, que representa 5,5 mil servidores penitenciários, chegou a obter na justiça a suspensão 
das sacolas - entregues por familiares para presos, por entender que há risco de contaminação - 
mas a medida foi derrubada. Faccioli diz que o Estado não consegue suprir todos os itens e afirma 
que a orientação é seguir normas de higienização. Argumenta também que a secretaria está atenta 
à situação dos servidores. 
 
- O ambiente prisional é um dos que oferece maior risco de contaminação e expansão. Todo agente 
penitenciário ao mesmo tempo é um dublê de agente de saúde e segurança pública. Ele é relevante 
nessas duas dimensões. Por isso, estamos reforçando as horas extras e investindo nas medidas de 
prevenção - afirma. 
 
Ações 
 
LIMPEZA E CONTROLE 
 



 
 

O ambiente prisional é um conhecido local de caos sanitário. Diante da pandemia, as 152 unidades 
prisionais do RS estão buscando melhoraras condições. 
 
Um gabinete de gestão e logística, realiza pesquisa de mercado para aquisição e distribuição de 
álcool gel, luvas, máscaras, desinfetantes, termômetros e outros itens, além de monitorar os locais 
que mais necessitam dos insumos. Equipamentos têm sido adquiridos, como termômetros, para a 
aferição de temperatura de presos e de agentes, além do preenchimento de um formulário de saúde. 
 
FÁBRICAS 
 
Estão sendo estruturadas fábricas de produção de máscaras em 12 casas prisionais. Em Lajeado, 
no Vale do Taquari, seis detentas que integram projeto profissionalizante começaram a produção na 
semana passada. Em Torres, no Litoral Norte, também há seis presas trabalhando na iniciativa. 
 
A Seapen espera dar início à produção de álcool gel. 
 
VACINAS ELEITOS 
 
O plano busca articulação junto à Secretaria da Saúde do Estado para que servidores do sistema 
penitenciário e pessoas presas tenham prioridade na aquisição de testes da doença e na vacinação 
contra a gripe. 
 
CENTROS DE TRIAGEM E HOSPITAL DE CAMPANHA 
 
O plano propõe, entre outras ações, a criação de centrais de triagem nas principais regiões do 
Estado para os presos que vão ingressar no sistema e oito hospitais de campanha em presídios 
estratégicos, sendo um deles junto à Penitenciária Modulada de Charqueadas. Esses hospitais 
atenderíam quem desenvolvesse sintomas na cadeia. Além disso, prevê a estruturação de Unidades 
Básicas de Saúde dentro do sistema. A medida busca evitar impactos no sistema público de saúde. 
 
CAÇA-VÍRUS 
 
Estão sendo criadas patrulhas de desinfecção, orientação e controle para viajar o Estado visitando 
casas prisionais. A Defensoria Pública está cedendo veículos para serem empregados na ação. A 
desinfecção está sendo realizada por presos nas áreas administrativas e nas salas de convivência. 
Em Rio Grande, a limpeza conta com o apoio da prefeitura que cede servidores para que a 
desinfecção seja realizada rotineiramente. 
 
TELEVISITA 
 
Impedir a visita de familiares nas cadeias, é um motivo de tensão no sistema. Por isso, estão sob 
estudo projetos para usar a tecnologia e permitir o contato entre presos e parentes. Para essa 
proposta, não há prazo nem locais previstos. 
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Decretação de prisões cautelares em face da Covid-19 
 

Otavio Morais Alves de Souza Oliveira e Furtado 
 
Diante da pandemia enfrentada pelo mundo e das 
recomendações diuturnamente proferidas pela 
Organização Mundial da Saúde[2], exige-se do 
Estado brasileiro um esforço coletivo para 
enfrentar a situação de emergência criada pela 
Covid-19 (o novo coronavírus). 
 
Frente a essa situação, a comunidade jurídica 
nacional imediatamente se mobilizou, alterando o 
funcionamento de suas instituições (como o 
fechamento dos Fóruns, a suspensão de 
audiências[3] e etc.) para evitar aglomerações e, 
assim, conter a propagação do vírus. 
 
Por esses motivos, diversos órgãos (entre eles o 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais[4], 
o Conselho Nacional de Justiça[5] e o próprio 
STF[6]) recomendaram a revisão das prisões 
cautelares no âmbito do Estado, a fim de verificar 
a possibilidade excepcional de aplicação de 
medidas alternativas à prisão. 
 
Esse posicionamento institucional denota a 
importância de medidas preventivas no que toca a 
população carcerária, em um exercício de 
cidadania para se evitar o alastramento da nova 
doença e a sobrecarga das estruturas de saúde 
pública (já fracas no caso brasileiro). 
 
A cidadania é um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito, que prega a divisão dos 
ônus sociais entre todos os indivíduos e 
instituições, de forma que se possa atingir, 

coletivamente, a concretização do princípio maior da Dignidade Humana, especialmente no que toca 
seu aspecto de Igualdade em sentido material.[7] 
 
Ainda, não há que se restringir o conceito ao âmbito nacional, como feito em momentos históricos 
anteriores, devendo-se interpretar o contexto maior da globalização associado à noção da 
universalidade do valor maior que é a Dignidade Humana, chegando-se a um conceito global de 
Cidadania enquanto posição social ativa direcionada à concretização da Dignidade para todos.[8] 
 



 
 

Assim, com tais valores em mente, esse novo cenário de pandemia exige uma reinterpretação da 
ponderação de princípios que é feita no momento em que se decreta a restrição de liberdade de um 
indivíduo, como se demonstrará a seguir. 
 
Evidentemente, o risco ao encarcerado se torna maior, uma vez que ele passará os dias em 
aglomerações, indo contra as recomendações dos órgãos de saúde que se pronunciaram sobre a 
questão[9]. 
 
Não qualquer aglomeração, diga-se de passagem, mas um conjunto de pessoas inseridas em um 
contexto de superlotação, falta de estruturas de saúde, uma insalubridade altíssima e epidemias já 
existentes (como HIV e tuberculose, doença esta de caráter respiratório, como o novo 
Coronavírus)[10], como foi já declarado internacionalmente e nacionalmente, com destaque à ADPF 
347, na qual reconheceu-se o Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Penitenciário 
Nacional[11]. 
 
Esse risco é aumentado, ainda, pela situação de pânico e de isolamento aumentado que se instala 
nos presídios (pela suspensão de visitas), o que tem está levando a rebeliões no mundo todo. Na 
Itália, 6 detentos morreram em rebelião causada pela situação do novo Coronavírus e mais outras 3 
prisões do país tiveram revoltas em seguida[12]. O caso brasileiro parece seguir na mesma direção, 
com rebeliões já ocorrendo no Estado de São Paulo[13]. 
 
Dessa forma, na ponderação de valores feita no momento da decretação de uma prisão preventiva 
(ou sua reanálise, como sugerido pelas instituições nacionais), há que se dar maior peso aos direitos 
fundamentais individuais do réu, vez que se encontram evidentemente mais ameaçados, seja pelo 
vírus, seja pela instabilidade social e rebeliões que o seguem. 
 
Sobre o tema, bem se posiciona o Ministro Celso de Mello no RE 580252/MS, mesmo antes da 
pandemia do novo coronavirus, ao dizer que "o sentenciado, ao ingressar no sistema prisional, sofre 
uma punição que a própria Constituição da República proíbe e repudia"[14], momento em que o 
Ministro se refere ao Direito Fundamental de "não sofrer, na execução da pena, tratamento cruel e 
degradante, lesivo à sua incolumidade moral e física e, notadamente, à sua essencial dignidade 
pessoal"[15]. 
 
Em outro giro, e isso é importante se considerar, prisões cautelares decretadas sob o fundamento de 
“garantia da ordem pública”, termo de notória abstração (e por isso conhecidamente muito criticado 
na doutrina), agora devem ser duplamente repensadas. 
 
Isso porque o réu preso, nesse momento, prejudica muito mais a ordem pública do que se solto 
estivesse. Vejamos. 
 
Uma vez preso, ele se tornará muito provavelmente um vetor de contaminação, que ocorrerá em 
velocidade excepcional no sistema carcerário, dadas a superlotação e a insalubridade já descritas. 
 
Ainda, sua presença na carceragem contribui para superlotação e, assim, para a insatisfação e 
medo dos detentos, que tem levado a rebeliões no Brasil e no mundo todo. 
 
Ora, favorecer a proliferação do vírus ao se fomentar uma aglomeração (indo contra as 
recomendações da própria Organização Mundial da Saúde) e possíveis rebeliões é muito mais 
perigoso para a sociedade, muito mais lesivo à ordem pública, que um indivíduo solto e podendo 
tomar as medidas sanitárias necessárias para evitar sua contaminação. 



 
 

 
Essa liberdade não precisa, sequer, ser plena, uma vez que a Lei 12.403/2011 trouxe uma série de 
outras medidas cautelares que não impõem um convívio forçado com um grupo de risco, razão pela 
qual as recomendações institucionais já citadas aconselham não só a revogação como também a 
substituição da prisão, tudo a depender do caso concreto, até porque, “Justiça penal não se faz por 
atacado e sim artesanalmente, examinando-se atentamente cada caso para dele extraírem-se todas 
as suas especificidades, a torna-lo singular e, portanto, a merecer providência adequada e 
necessária”[16]. 
 
Portanto, há que haver uma reinterpretação da ideia de “garantia da ordem pública” nesse momento, 
vez que, como afirma a Suprema Corte, “não há como desenlaçar a necessidade de preservação da 
ordem pública e o acautelamento do meio social”[17]. O acautelamento, nesse momento, está ao 
lado do desencarceramento. 
 
[2] Disponível em: https://www.who.int/publications-detail/responding-to-community-spread-of-covid-
19 
 
[3] Exemplo da Justiça do Estado de São Paulo: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2020/03/16/coronavirus-faz-justica-de-sp-suspender-audiencias-nao-urgentes-e-vetar-
publico-em-julgamentos-e-em-foruns.ghtml 
 
[4] Ver: Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 
 
[5] Ver: Recomendação de nº 62/2020 
 
[6] Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/adpf-347-marco-aurelio-stf-coronavirus.pdf 
 
[7] Essa dinâmica constitucional entre cidadania, Estado Democrático de Direito e Dignidade 
Humana é muito bem exposta por Marco Antônio Marques Silva. O autor demonstra como o Estado 
de Direito, armado apenas de Direitos negativos falhou ao criar disparidades sociais e que o Estado 
Social de Direito, visando sanar essa questão, também falhou por sobrecarregar o Estado com 
prestações positivas. Assim, o Estado Democrático de Direito supre essas carências através da 
Cidadania, que exige dos indivíduos e das instituições uma postura ativa no bem-estar da 
sociedade, tendo sempre como fim a Dignidade Humana, valor maior que passou a servir como 
vetor interpretativo maior após a experiência nefasta da Segunda Guerra Mundial (SILVA, 2009, p. 
229). 
 
[8] Ibid., p.234. 
 
[9] Para enfatizar esse ponto, vale observar que as recomendações dadas ao público pela 
Organização Mundial da Saúde incluem lavar as mãos com frequência e evitar aglomerações, 
mantendo uma distância segura de 1 metro de outras pessoas, o que é evidentemente impossível na 
carceragem nacional. (Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public) 
 
[10] Para bem ilustrar esse cenário, a atualização de 2019 do INFOPEN aponta que 40% dos 
estabelecimentos prisionais não possuem consultório médico, 84% não possuem cela de enfermaria 
com solário e 61% não possuem salas de atendimento clínico multiprofissional. Não possuem 
QUALQUER tipo de módulo de saúde, mínimo ou complementar, 26% dos estabelecimentos. Os 
números para estruturas melhores, com laboratórios diagnósticos (que nesse momento são 



 
 

essenciais para que um preso contaminado seja rapidamente identificado, identificação esta que é 
um dos procedimentos mais recomendado pela OMS) ficam na casa dos 6%. (Disponível em: 
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/br/br). 
 
[11] STF MC-ADPF 347. Rel. Min. MARCO AURÉLIO, p. 23. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665 
 
[12] Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/italia-rebeliao-em-prisao-deixa-seis-mortos-apos-
medidas-por-coronavirus/ 
 
[13] Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/16/presidios-de-sao-paulo-
tem-fugas-e-rebelioes.ghtml 
 
[14] BRASIL, Supremo Tribunal Federal. RE 580252/MS, Rel. Alexandre de Moraes. P. 166. 
Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=26009
61&numeroProcesso=580252&classeProcesso=RE&numeroTema=365 
 
[15] Ibid., p. 167. 
 
[16] CRUZ, Rogerio Schietti. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. 5ª ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2020, p.269. 
 
[17] Supremo Tribunal Federal, HC 111244, Rel. Min. AYRES BRITTO, 2ª T., Dje 26/6/2012 
 
Otavio Morais Alves de Souza Oliveira e Furtado é advogado e mestrando em Direito Processual 
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Recurso suspenso 
 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou, 
ontem, que o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
suspenda o adicional salarial de 15% a juízes que 
integram o Núcleo de Produtividade Remota (NPR) 
da Corte. O subsídio foi anunciado em Portaria 
publicada na última sexta-feira (27) no Diário da 
Justiça. Em nota, o Tribunal estadual informou que 
'cumprirá imediatamente a decisão'. 
 
No despacho, o ministro Dias Toffoli, que é 
presidente do CNJ, argumentou que qualquer tipo 
de pagamento, auxílio ou repasses atrasados a 
magistrados e servidores precisam ser previamente 
autorizados pelo Conselho - o que não teria 
ocorrido no caso do Ceará. A decisão do ministro 
suspende de forma imediata o repasse da verba; 
pede ao TJ do Ceará, em ofício, esclarecimentos 
sobre a Portaria com prazo para os próximos dez 
dias, e comunica a decisão a todos os tribunais 
brasileiros. Segundo Dias Toffoli, a Corte local não 
está autorizada a conceder qualquer verba 
remuneratória ou indenizatória não prevista na Lei 
Orgânica da Magistratura (Loman), sem 
autorização do Conselho Nacional. 
 
A Corte cearense explica que os 24 juízes que 
integram o Núcleo de Produtividade Remota, e que 
são o alvo da Portaria, trabalham fora do 

expediente, no esforço de desafogar processos dos casos que se arrastam no Estado. Desde o ano 
passado, o TJCE criou o Núcleo como estratégia para deixar a última posição no País em 
produtividade. 
 
Segundo o órgão, o grupo de juízes conseguiu, em menos de um ano, despachar 'mais de 50 mil 
sentenças, auxiliando as mais diversas unidades judiciais de todo o Estado, resultando em um 
aumento de mais de 200% nas baixas processuais'. 
 
O Tribunal de Justiça do Estado diz que o NPR já recebia a gratificação desde a criação do Núcleo, 
em 2019, e que o benefício aos magistrados que acumulam funções é previsto expressamente em 
lei e pago desde o fim de 2017. 
 
'Fake news' 
 
O órgão também criticou o que chamou de 'fake news'. Nas redes sociais, um texto, sem autoria 
comprovada, relacionava a decisão da Portaria com o cenário de quarentena por conta do 



 
 

coronavírus, com profissionais trabalhando de casa. O Tribunal classificou como 'falsa e criminosa a 
divulgação em redes sociais de que magistrados estariam recebendo 15% a mais para trabalharem 
remotamente de suas residências'. 
 
As mensagens ganharam repercussão nacional em diversos portais de notícias brasileiros. 'O TJCE, 
portanto, repudia veementemente o comportamento de pessoas que insistem em divulgar e repassar 
mensagens falsas, aproveitando-se do momento de crise pelo qual o Brasil e mundo estão passando 
para confundir ainda mais a população e, desde já, afirma que tomará as providências necessárias, 
acionando a Polícia Civil do Estado do Ceará para que investigue quem são os responsáveis por 
mais essa onda de Fake News, que atinge não apenas o Poder Judiciário do Estado do Ceará, mas 
toda a sociedade', encerra a nota oficial. 
 
Depois da decisão do CNJ, o Tribunal do Ceará emitiu outro comunicado à imprensa afirmando que 
vai cumprir a decisão do Conselho Nacional imediatamente e que, no prazo concedido para 
apresentar as informações, 'buscará esclarecer devidamente os fatos, conforme já o fez amplamente 
na manhã de hoje (ontem) através de sua assessoria de imprensa'. 
 
O presidente do CNJ acabou respondendo interinamente sobre a Portaria que autorizou o adicional 
aos juízes pela Corregedoria Nacional de Justiça, em razão do afastamento temporário do atual 
corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. 
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Teletrabalho agiliza justiça em Mato Grosso 
 

Nos dez primeiros dias de teletrabalho (20 a 30 de 
março), em razão do empenho de magistrados e 
servidores, o Poder Judiciário de Mato Grosso 
totalizou 41.380 atos processuais, dos quais 10.959 
são baixas definitivas, 15.379 sentenças, 1.388 
acordos e 13.379 decisões. Na segunda-feira (30), 
a Justiça Estadual superou o seu recorde de 
sentenças prolatadas em um único dia, 3.119, 
número 38,56% maior que o pico anterior, 
registrado na última quinta-feira (26), quando foram 
prolatadas 2.251 sentenças. 
 
Com o objetivo de prevenir a contaminação pelo 
coronavírus, o Poder Judiciário de Mato Grosso 
instituiu, por meio de uma portaria conjunta da 
Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, o 
teletrabalho pelo período de 20 de março a 20 de 
abril. Em entrevista divulgada à imprensa nesta 
segunda-feira (30 de março), o presidente do 
Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto 
Alves da Rocha, anunciou que, para se alinhar à 
Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de 
Justiça, esse período será estendido até 30 de 
abril. 
 
Um dos motivos que explicam a alta produtividade 
durante o período de teletrabalho é o esforço 
empreendido pelo Poder Judiciário para oferecer 
ao cidadão serviços online, sem burocracia, com 
duração de tempo razoável, usando para isso a 
tecnologia da informação. Entre essas iniciativas 
estão a realização de audiências criminais por 

videoconferência, sem necessidade de tirar o reeducando do presídio; o lançamento do aplicativo 
que coloca praticamente todos os serviços do Judiciário nas mãos do cidadão; e a criação da 
plataforma que permite ao juiz assinar documentos e sentenças usando seu celular. 
 
Toda essa inovação permitiu que o Poder Judiciário se adequasse rapidamente às exigências 
impostas à sociedade para evitar a propagação da Covid-19. E a tendência é de que essa 
produtividade aumente ainda mais com o passar dos dias, já que o teletrabalho é uma novidade para 
a grande maioria dos magistrados, servidores, terceirizados e colaboradores do Poder Judiciário, e, 
como toda mudança, necessita de um período de adaptação. 
  



 
 

Mais notícias importantes 
 
 
O GLOBO - 31 de março- 22h22 
CNJ recomenda flexibilização do pagamento de parcelas por empresas em recuperação 
durante pandemia 
Em sessão realizada por videoconferência, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nesta 
terça-feira recomendação com medidas para diminuir efeitos da pandemia do coronavírus nos 
processos de recuperação judicial e falência de empresas. A orientação é para juízes de todo o país, 
para terem cautela nas punições por falta de pagamento de parcelas. O texto também prevê a 
realização de assembleias virtuais com os credores. 
https://oglobo.globo.com/economia/cnj-recomenda-flexibilizacao-do-pagamento-de-parcelas-por-
empresas-em-recuperacao-durante-pandemia-24341850 
 
O GLOBO - 31 de março- 22h26 
Ministro André Mendonça, da AGU, entra em isolamento por suspeita de coronavírus 
O advogado-geral da União, André Mendonça, fes nesta terça-feira teste de coronavírus. O 
resultado ainda não saiu. Ele participou de entrevista coletiva ontem no Palácio do Planalto ao lado 
de outros ministros sem máscara ou qualquer item de proteção. Mais de 20 auxiliares que estiveram 
na comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos tiveram o exame positivo para o novo 
coronavírus. 
https://oglobo.globo.com/brasil/ministro-andre-mendonca-da-agu-entra-em-isolamento-por-suspeita-
de-coronavirus-24342916 
 
FOLHA DE S PAULO – 31 de março - 20h52 
Maia rebate Guedes sobre auxílio de R$ 600 e acusa governo de mentir em ação ao STF 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rebateu as acusações do ministro Paulo Guedes 
(Economia) de que o auxílio de R$ 600 ainda precisaria de aval do Legislativo e acusou o governo 
de mentir na ação que impetrou junto ao STF (Supremo Tribunal Federal). Em coletiva nesta terça 
(31), o ministro da Economia cobrou medidas da Câmara e afirmou que a efetivação dos 
pagamentos dependia da aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) pelo 
Legislativo. 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/maia-rebate-guedes-sobre-auxilio-de-r-600-e-acusa-
governo-de-mentir-em-acao-ao-stf.shtml 
 
FOLHA DE S PAULO – 31 de março - 21h00 
Tribunal de Justiça paulista adota contingenciamento de despesas 
O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco, distribuiu nesta terça-feira (31) a todos os magistrados um Plano de Contingenciamento de 
Despesas a ser aplicado por três meses, diante dos efeitos causados pelo novo coronavírus. “O 
ponto crucial, nesse momento, é a preservação de vencimentos e subsídios e, tanto quanto possível, 
indenizações. Estou estudando as hipóteses possíveis de desoneração das várias fontes 
orçamentárias, com o mínimo de prejuízo para todos”, afirma Franco. 
https://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2020/03/31/tribunal-de-justica-paulista-adota-
contingenciamento-de-despesas/ 
 
  



 
 

CORREIO BRAZILIENSE - 1 de abril - 06h00 
Procurador-geral da República vai agir apenas contra isolamento vertical 
A Procuradoria-Geral da República (PGR) analisa uma queixa-crime apresentada contra o 
presidente Jair Bolsonaro. A peça foi enviada ao procurador-geral da República, Augusto Aras, pelo 
ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, protocolado na 
Corte pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), o chefe do Executivo é acusado de contrariar 
recomendações das autoridades de saúde ao sair às ruas em meio à pandemia de coronavírus. O 
parlamentar alega que “Bolsonaro não está à altura do cargo” e diz que “a necessidade de sua saída 
não é uma necessidade política, é de saúde pública”. Em nota, a PGR informou que a ação “seguirá 
ritmo normal no órgão”. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/01/interna_politica,841583/procura
dor-geral-da-republica-vai-agir-apenas-contra-isolamento-vertic.shtml 
 
CORREIO BRAZILIENSE - 1 de abril - 06h00 
"Não há motivo para temor', diz Moro sobre a covid em prisões 
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou nesta terça-feira (31) que não há 
nenhum registro ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus em presídios do país e que as 
medidas adotadas pelo governo federal e pelos governos estaduais devem minimizar a 
disseminação da doença nas unidades prisionais.   
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/03/31/interna-brasil,841553/nao-ha-
motivo-para-temor-diz-moro-sobre-a-covid-em-prisoes.shtml 
 
CORREIO BRAZILIENSE - 31 de março - 20h24 
Pedido de teletrabalho para delegados e policiais é negado pela Justiça 
A Justiça negou, nesta terça-feira (31/3), os pedidos liminares feitos pelos sindicadotos dos 
Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sindepo-DF) e dos Policiais Civis do Distrito Federal 
(Sinpol-DF) para que fosse instituído o regime de teletrabalho para a categoria durante a pandemia 
do novo coronavírus. Os dois sindicatos pedem, diante disso, restrição aos atendimentos nas 
delegacias.  
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/31/interna_cidadesdf,841547/pedi
do-de-teletrabalho-para-delegados-e-policiais-e-negado-pela-justic.shtml 
 
G1 - 1 de abril - 00h45 
Ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, entra em isolamento por suspeita de 
coronavírus 
O advogado-geral da União, André Mendonça, entrou em isolamento nesta terça-feira (31), por 
suspeita de ter contraído o novo coronavírus, informou o próprio ministro em uma rede social. Na 
segunda (30), Mendonça participou de entrevista coletiva no Palácio do Planalto ao lado dos 
ministros Luiz Henrique Mandetta. (Saúde), Walter Souza Braga Netto (Casa Civil),Tarcísio Gomes 
(Infraestrutura) e Onyx Lorenzoni (Cidadania). 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/01/ministro-da-advocacia-geral-da-uniao-andre-
mendonca-entra-em-isolamento-por-suspeita-de-coronavirus.ghtml 
 
 
FOLHA DE S.PAULO - 1 de abril - 01h00 
Cemitérios de São Paulo têm ao menos 30 enterros por dia de mortos com suspeita de Covid-
19 
Os cemitérios públicos da cidade de São Paulo estão recebendo diariamente de 30 a 40 corpos de 
pessoas que morreram com suspeita de estarem contaminadas pelo novo coronavírus, mas sem 
que a condição fosse avalizada pelo teste laboratorial. Por causa do atraso do Instituto Adolfo Lutz 
em disponibilizar os resultados dos testes de comprovação da doença, a imensa maioria desses 



 
 

mortos não aparece na contabilização feita pelo Ministério da Saúde como óbitos decorrentes da 
Covid-19. 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/cemiterios-de-sao-paulo-tem-ao-menos-30-enterros-
por-dia-de-mortos-com-suspeita-de-covid-19.shtml 
 
UOL - 1 de abril - 08h13 
TSE faz campanha contra fake news: não há adiamento das eleições até agora 
O Tribunal Superior (TSE) lançou hoje uma campanha nas redes sociais contra fake news 
ressaltando que, até o momento, não há adiamento das eleições municipais previstas para outubro 
deste ano. O comunicado vem em meio ao debate no meio político quanto a uma possível alteração 
na data por causa da pandemia do novo coronavírus. O TSE esclarece que mudanças dependem de 
alteração legislativa ou da Constituição 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/01/tse-faz-campanha-contra-fake-news-
nao-ha-adiamento-das-eleicoes-ate-agora.htm 
 
UOL - 31 de março - 21h43 
Covid-19: Gilmar Mendes apoia o 'paga logo' e cobra governo sobre os R$ 600. 
O Ministro do STF, Gilmar Mendes, cobrou o governo brasileiro para pagar o auxílio de R$ 600 que 
prometeu para trabalhadores informais. GImar ainda usou a #PagaLogo para demonstrar sua 
insatisfação. "Não adianta tentar colocar a culpa na Constituição Federal: as suas salvaguardas 
fiscais não são obstáculo, mas ferramenta de superação desta crise. O momento exige grandeza 
para se buscar soluções de uma Administração Pública integrada e livre do sectarismo. #PagaLogo", 
escreveu o ministro. 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/31/covid-19-gilmar-mendes-apoia-o-paga-
logo-e-cobra-governo-sobre-os-r-600.htm 
 
UOL - 31 de março - 21h07 
Barroso proíbe que Bolsonaro faça campanha para população furar isolamento 
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira (31) proibir 
que o governo federal veicule qualquer campanha que pregue que "O Brasil não pode parar", que 
sugira que a população deve retornar às suas atividades ou que minimize os riscos da pandemia do 
novo coronavírus para a saúde e a vida da população. Ao avaliar que a situação é "gravíssima" e 
que "não há qualquer dúvida" de que a infecção por covid-19 representa uma ameaça à saúde e à 
vida da população, Barroso acolheu pedido da Rede Sustentabilidade contra uma campanha 
intitulada "O Brasil não pode parar”. 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/03/31/barroso-proibe-que-bolsonaro-
faca-campanha-para-populacao-furar-isolamento.htm 
 
CONJUR – 31 de março – 20h18 
Conduta de Bolsonaro que descumpre protocolo da OMS é inconstitucional, diz OAB 
Ao não cumprir o protocolo da Organização Mundial da Saúde para o combate à pandemia do 
coronavírus e desestimulá-lo publicamente, o presidente Jair Bolsonaro vulnera os direitos à saúde e 
à vida, ferindo a Constituição da República. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/desestimular-protocolo-covid-fere-constituicao-oab 
 
CONJUR – 31 de março – 20h26 
Cabe ao STF decidir sobre atos municipais que limitam circulação de idosos 
Por verificar a presença de conteúdo eminentemente constitucional, cuja análise compete ao 
Supremo Tribunal Federal, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio 
de Noronha, não conheceu do pedido para restabelecer os efeitos de atos administrativos do 



 
 

município de São Bernardo do Campo (SP) que limitavam a circulação de pessoas idosas durante a 
pandemia do novo coronavírus. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/cabe-stf-decidir-atos-limitam-circulacao-idosos 
 
CONJUR – 31 de março – 20h45 
Toffoli nega seguimento a ação que pedia bloqueio de rodovias em São Paulo 
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou seguimento a pedido do 
município de Caraguatatuba e manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que suspendeu 
ação para bloquear rodovias da região a fim de conter a pandemia do novo coronavírus. 
https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/toffoli-barra-acao-bloqueio-rodovias-sao-paulo 
 


