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 O presente relatório é fruto de pesquisa desenvolvida no âmbito da monitoria de Direito 

Constitucional do curso de graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) – campus Seropédica. Os(as) leitores(as) estão convidados(as) a indicar omissões, fazer 

críticas e sugerir alterações para as próximas edições por meio do correio eletrônico de contato: 

monitoriaconstitucional.ufrrj@gmail.com. 
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1. Introdução 

Com o surgimento e agravamento 

da pandemia do novo coronavírus, as 

atividades presenciais na UFRRJ, tal 

como nas demais Instituições de Ensino 

Superior (IES), foram suspensas a fim de 

evitar maior disseminação da covid-19. 

Todavia, as atividades acadêmicas de 

administração, pesquisa e extensão não 

foram paralisadas nesse período, sendo 

mantidas em caráter remoto. É 

importante lembrar que as universidades 

têm suas atividades regidas, conforme 

reza o Art. 207 da Constituição Federal, 

pelo princípio da indissociabilidade entre 

pesquisa, ensino e extensão. Na 

UFRuralRJ, algumas destas atividades 

remotas merecem destaque, como a 

produção e doação de álcool 70º 1 e o 

desenvolvimento de um sistema que 

auxilia no diagnóstico da covid-19 via 

avaliação de radiografias do tórax 2. 

O relatório “Direitos 

Fundamentais e a Pandemia de COVID-

19” foi elaborado como atividade remota 

da monitoria da disciplina Direito 

Constitucional, da graduação em Direito 

do campus Seropédica da UFRRJ. O 

objetivo do presente texto, além de servir 

como material para debates futuros nas 

aulas de Direito Constitucional, é 

informar a comunidade acadêmica e o 

público em geral acerca dos conflitos e 

violações envolvendo direitos 

fundamentais no contexto das medidas 

emergenciais de enfrentamento da 

pandemia.  

 

2. Metodologia  

Organizações como a Anistia 

Internacional 3 e a Human Rights Watch 4 

costumam elaborar Relatórios e 

Informes que documentam e organizam 

dados e notícias sobre conflitos e 

violações envolvendo Direitos Humanos 

em certo período, independente de 

terem ou não sido levados à apreciação 

do sistema de justiça. O objetivo destes 

instrumentos é auxiliar no registro e 

memória de informações para posterior 

acesso por pesquisadores, ativistas e 

pela sociedade como um todo. 

O presente relatório inspira-se 

neste modelo. Não houve 

documentação, mas buscou-se a 

organização de informações oficiais e 

extraoficiais. O período abrangido é o 

trimestre de março a junho de 2020. 

Obedeceu-se também um critério de 

regionalidade, dando maior destaque à 

Baixada Fluminense (com foco nos 

municípios de Seropédica e Nova 

Iguaçu, vez que abrigam campi da 
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UFRRJ), o interior fluminense (com 

ênfase na cidade de Três Rios, pelo 

mesmo motivo das cidades acima 

elencadas) e a Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro, que é a região com a 

maior taxa de mortalidade no município, 

além de ser a mais próxima ao principal 

campus da UFFRJ, que está localizado 

em Seropédica. 

Como fontes de informação para 

realização da pesquisa em caráter 

remoto, foram selecionados veículos de 

comunicação e sites governamentais. 

Quanto aos primeiros, os dados reunidos 

foram extraídos dos seguintes órgãos de 

imprensa: Carta Capital, Estado de São 

Paulo, O Globo, O Dia e Extra, estes dois 

últimos regionais e de grande circulação 

na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Quanto aos sites 

governamentais, a pesquisa acessou as 

páginas do Supremo Tribunal Federal 

(STF), do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro (TJ-RJ), os das 

Secretarias municipais e estadual de 

saúde, além do site do próprio Ministério 

da Saúde.  

Para organização dos temas, 

obedecemos a divisão temática 

normalmente adotada pela doutrina 

jurídica acerca dos direitos 

fundamentais. Evitamos as 

classificações mais usuais em 

dimensões ou gerações de direitos, mas 

destacamos que a ordem sugerida para 

apresentação não implica qualquer 

hierarquia entre os direitos. 

Apresentamos, também, algumas 

questões que repercutem sobre a 

acessibilidade e garantia de direitos 

fundamentais embora não sejam 

originalmente relacionadas à pandemia 

da covid-19. 

 

3. Direito à informação 

Logo no início da pandemia, o 

Presidente da República editou a MP 

928 que, em um de seus artigos, 

buscava limitar o acesso a informações 

de órgãos públicos cujos servidores 

estivessem em regime de teletrabalho.  

Considerada esta medida uma agressão 

ao Princípio da Publicidade (Art. 37, 

caput, CRFB), o Ministro Alexandre de 

Moraes (STF), em julgamento de ADI 

ajuizada pela OAB, concedeu, em 26 de 

março, medida liminar suspendendo os 

efeitos de tal artigo. Em 30 de abril, a 

decisão foi confirmada em Plenário. 5 

Também relativamente ao direito à 

informação, discutiu-se a transparência 

dos dados da epidemia em todos os 

níveis de governo. A Prefeitura do Rio de 

Janeiro, em 19 de maio 6, removeu a 

informação do número de óbitos de sua 

plataforma oficial sobre a doença, 
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deixando apenas os números de 

infectados por bairro. Após pressão da 

sociedade civil, a plataforma foi 

novamente atualizada, voltando a 

detalhar o número de mortos por bairro. 

De maneira mais sutil, mas com 

objetivos semelhantes, o Ministério da 

Saúde, ao dia 06 de junho, após deixar o 

site informativo sobre a covid-19 no 

Brasil fora do ar por um dia, retornou 

com a plataforma virtual com dados a 

menos 7. Antes dessa movimentação, o 

número de infectados/mortos diários e 

acumulados eram mostrados. Depois 

dela, apenas os índices diários ficavam 

disponíveis. Tal situação só teve fim 

após a decisão do STF, em ação movida 

pelos partidos PSOL, Rede 

Sustentabilidade e PCdoB, que 

determinou a exposição dos dados 

completos pelo Governo 8. 

 

4. Direito à privacidade e pandemia 

No dia 17 de abril, o Presidente 

Bolsonaro adotou a Medida Provisória 

Nº954, cujo objetivo era obrigar, durante 

a vigência da situação de emergência de 

saúde pública, as empresas de telefonia 

a compartilharem dados de pessoas 

físicas e empresas com a Fundação 

IBGE, sob o pretexto de que esses 

serviriam de base para uma “produção 

estatística oficial”. A MP foi duramente 

criticada e, após Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI) propostas 

pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e pelos 

partidos PSOL, PCdoB, PSB e PSDB, 

teve sua eficácia suspensa por uma 

liminar concedida pela Ministra Rosa 

Weber (STF). 9  

Após a discussão ter sido levada 

ao Plenário do STF, a maioria do 

Ministros decidiu favoravelmente à 

manutenção da suspensão da eficácia 

da MP pelo fato desta, nas palavras da 

mesma Ministra, “não oferecer proteção 

suficiente aos direitos fundamentais em 

jogo”, vez que ela “não apresenta 

mecanismo técnico ou administrativo 

apto a proteger os dados pessoais de 

acessos não autorizados, vazamentos 

acidentais ou utilização indevida, seja na 

sua transmissão, seja no seu 

tratamento.” 10 

Concomitantemente à tentativa do 

Governo Federal em obter tais dados, 

mais da metade das Unidades da 

Federação (UF) utilizavam, em 19 de 

abril 11, ferramentas de geolocalização 

para, em tese, detectar e mapear 

possíveis aglomerações. Por ser uma 

novidade no país, a utilização da 

geolocalização ainda não foi 

regulamentada, o que traz enorme 

insegurança jurídica. 
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5. Direito à liberdade e pandemia 

5.1 Sistema penitenciário 

Considerando que o Brasil possui 

uma população carcerária superior a 700 

mil pessoas 12, estando a maioria destas 

trancafiada em locais insalubres, 

superlotados e de fácil propagação de 

doenças respiratórias, é evidente que a 

elaboração de medidas visando a 

diminuição do contágio da covid-19 era 

necessária. Nesse sentido, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) elaborou a 

Recomendação 62/2020, com o objetivo 

de orientar a ação dos juízos penais 

brasileiros. Tal recomendação assumiu 

o papel de ser um dos pilares centrais da 

postura dos juízes de varas criminais/de 

execução penal, conforme entendimento 

do próprio Supremo Tribunal Federal 13. 

Mesmo assim, o Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN) sugeriu 

que presidiários contaminados pela 

covid-19 ficassem isolados em 

contêineres. 14 

No âmbito fluminense, cabe destacar 

a autorização temporária dada pela Vara 

de Execuções Penais (VEP) para que 

apenados com direito à saída 

extramuros pudessem permanecer em 

suas residências durante o prazo 

determinado 15. 

 

5.2 Liberdade de reunião: 

aglomerações e manifestações 

durante a pandemia 

Uma semana após o pronunciamento 

oficial do Presidente da República 16, no 

qual a covid-19 foi classificada como 

uma “gripezinha”, menosprezando 

publicamente seus impactos, o Ministro 

Luís Roberto Barroso (STF) suspendeu 

a campanha publicitária “O Brasil não 

pode parar” 17. Publicada no Instagram 

do Governo Federal e disseminada por 

meio do aplicativo WhatsApp, a referida 

campanha, em completa consonância 

com o discurso presidencial, buscava 

ridicularizar a gravidade da doença, 

criando uma falsa oposição entre o 

direito ao emprego e o direito à vida. 

Com incentivos do Governo Federal 

ao desrespeito das medidas sanitárias, 

recomendadas pelo próprio Ministério da 

Saúde, além da OMS, proliferaram 

manifestações de rua contrárias às 

medidas de isolamento impostas por 

prefeitos e governadores. Em 18 de abril, 

na cidade de Ribeirão Preto (SP), um juiz 

proferiu decisão proibindo a realização 

de uma manifestação de rua contrária às 

supracitadas medidas, cujo nome, 

coincidentemente, era "Mega Carreata 

Nacional O Brasil Não Pode Parar" 
(grifo meu). 18 Para o magistrado, "o 
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direito constitucional de ir e vir (...), bem 

como a liberdade de reunião e a 

manifestação do pensamento não 

podem prevalecer diante da emergência 

dos direitos à preservação da vida (...)". 

No Rio de Janeiro, em 22 de abril 19, o 

juízo estadual negou pedidos de tutela 

provisória de urgência, formulados pelo 

MPRJ, que buscavam a coibição de 

carreatas e qualquer tipo de 

manifestação capaz de provocar 

aglomerações. 

 

5.3 Liberdade de locomoção 

Em tópico mais adiante (9.6.1), faz-

se referência à discussão sobre a 

competência de prefeitos e 

governadores para implementar 

medidas restritivas de direitos visando o 

combate à covid-19. No mês de abril 20, 

o prefeito de Santo André (SP) 

promulgou decreto que restringia a 

circulação de pessoas idosas em 

transportes coletivos urbanos, 

permitindo a utilização destes por esses 

apenas no horário compreendido entre 

09h e 16h.  

Alegando a falta de fundamentação 

em parecer técnico da ANIVSA, o 

Ministro Dias Toffoli (STF) suspendeu a 

eficácia do decreto em questão. No Rio 

de Janeiro, o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) 

ingressou com representações de 

inconstitucionalidade 21 visando a 

suspensão de eficácia de dispositivos 

contidos em dois decretos municipais, 

que proibia a presença de idosos em 

agências bancárias e limitava a quatro 

viagens diárias a gratuidade para o 

deslocamento em transporte público. Em 

Paraty (RJ), o governo municipal 

solicitou, judicialmente, o bloqueio de 

ofertas de hospedagens no município 

em duas famosas plataformas digitais. 

Após derrota na segunda instância, a 

solicitação enfrentou novo revés no STF, 

na medida que o Ministro Dias Toffoli 

negou seguimento ao pedido, sob a 

alegação de que bastaria ao município 

“fiscalizar o cumprimento do decreto 

local determinando a suspensão dos 

serviços de hospedagem na região” 22. 

 

6. Racismo e pandemia 

6.1 Reflexos na saúde 

Embora a covid-19 não tenha sua 

letalidade atrelada a fatores étnico-

raciais, no Brasil, ela está. Conforme 

nota técnica do Núcleo de Operações e 

Inteligência em Saúde (NOIS) e 

considerando o universo analisado, 55% 

dos pretos/pardos infectados pelo novo 

coronavírus morrem, enquanto apenas 
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38% dos brancos têm o mesmo 

destino. 23 O mesmo estudo demonstra 

que, ao analisarmos conjuntamente raça 

e escolaridade, essa diferença pode ser 

ainda mais brutal: negros analfabetos 

têm 80% de chance de virem a óbito, 

enquanto brancos com nível superior, 

apenas 19%.  

 

6.2 Proibição de operações policiais 

em favelas 

Ao ultrapassar a marcar de mais de 740 

pessoas assassinadas nos cinco 

primeiros meses de 2020 24, a Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ) atingiu um recorde histórico de 

mortes. Ao dia 5 de junho 25, o Ministro 

Edson Fachin (STF) proibiu operações 

em favelas do Estado do Rio de Janeiro 

durante a pandemia do novo 

coronavírus. Admitindo operações 

somente em hipóteses “absolutamente 

excepcionais”, o Ministro ainda impôs a 

necessidade de elaboração de 

justificativas por escrito, com 

comunicação imediata ao MPRJ. 

6.3 Vidas Negras Importam 

Mesmo com as medidas de 

isolamento social impostas com vistas a 

conter a disseminação do novo 

coronavírus, no dia 07 de junho 26, 

inspirados no movimento estadunidense 

Black Lives Matters, manifestantes 

ocuparam as ruas do centro da cidade 

do Rio de Janeiro em protesto contra o 

racismo estrutural e à violência policial 

contra as pessoas negras no país. 

 

7. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA PANDEMIA DO 

NOVO CORONAVÍRUS 

Tal como o racismo, a violência 

doméstica contra mulheres é um 

problema estrutural, anterior à 

pandemia. No contexto de isolamento 

social imposto pela covid-19, mais 

especificamente no mês de abril, as 

denúncias de casos de violência contra 

mulher no disque-denúncia do Governo 

Federal aumentaram em 35%, em 

comparação com o mesmo período do 

ano passado.27 O Observatório da 

Mulher Contra a Violência (OMV), 

vinculado à Secretaria de Transparência 

do Senado28, e a Ministra Damares 

Alves (MMFDH), apontam o maior tempo 

de convivência entre agressor e vítima 

como motivo para esse aumento.  

Em 8 de julho29, foi sancionada a Lei 

14.022/20, que garante o pleno 

funcionamento dos órgãos de 

atendimento às vítimas de violência 

doméstica ou familiar.  
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8. Os povos indígenas na pandemia de 

COVID-19 

Alvos históricos de catástrofes 

epidemiológicas desde a colonização, os 

povos originários do Brasil seguem, no 

presente contexto pandêmico, sendo 

vítimas da intolerância e do desrespeito. 

Por meio de artigos inseridos pela 

“bancada evangélica” na Câmara dos 

Deputados, a lei 14.021/2020 garantiu a 

proteção a grupos missionários 

religiosos que, mesmo de maneira ilegal, 

já estivessem atuando em áreas de 

indígenas de recém contato ou isolados, 

aumentando as chances de 

contaminação da população dessas 

áreas. 30 

No que tange à demarcação de 

terras indígenas, o Ministro Edson 

Fachin (STF) suspendeu a tramitação de 

processos sobre este tema até o fim da 

pandemia do novo coronavírus ou até o 

julgamento do Recurso Extraordinário 

(RE) 1.017.365. 31 Apesar disso, não 

cessaram as ameaças e violações dos 

territórios indígenas, como denunciam 

os próprios povos. 32 

 

9. Direitos sociais 

9.1 Direito à saúde  

9.1..1 Falta de 

estrutura no SUS 

Apesar da indispensabilidade dos 

serviços públicos de saúde que integram 

o Sistema Único de Saúde, a pandemia 

agravou as deficiências estruturais 

resultantes de décadas de desmonte do 

sistema provocadas por políticas 

neoliberais. No Rio de Janeiro, foi 

noticiado que corpos de vítimas da 

covid-19 ficaram em macas 33 pelos 

corredores de hospitais públicos. 

Quando não ficavam em macas, os 

corpos eram depositados em 

contêineres34
... Houve também denúncias 

de falta de médicos em plantões de 

emergência. 35  

Além da falta de leitos, médicos e 

necrotérios, as carências do SUS 

também tiveram impactos no próprio 

diagnóstico da covid-19. O aumento no 

número de casos de síndromes 

respiratórias não-identificadas, para 

especialistas, aponta para uma 

subnotificação de casos do novo 

coronavírus, o que põe em xeque a 

veracidade das estatísticas 

divulgadas. 36    

 

 

 



11 
 

9.1..2 Cloroquina 

Enquanto a rede pública de saúde 

dos principais epicentros da doença 

colapsava, o Ministério da Saúde, 

atendendo aos apelos do Presidente da 

República, autorizou o uso das 

substâncias cloroquina e 

hidroxicloroquina como tratamento da 

doença, apesar da falta de 

embasamento científico para tal, em 

qualquer estágio. 37 

 

9.2 Direito ao trabalho e à 

assistência social 

Mesmo anteriormente à pandemia da 

covid-19, o Brasil enfrentava uma grave 

crise de desemprego, tendo mais de 12 

milhões de desempregados no país em 

fevereiro deste ano 38. Após a 

implementação das medidas de 

isolamento social, a taxa de 

desocupados seguiu em alta.  

 

9.2..1 Medidas 

Provisórias 

trabalhistas 

Sob a justificativa de tentar conter 

esse cenário, o Presidente da República 

editou as Medidas Provisórias 927 e 936. 

Enquanto a primeira permitia a 

suspensão dos contratos de trabalho – 

via acordo individual – sem qualquer 

garantia da preservação do emprego e 

da manutenção do pagamento dos 

salários 39, a MP 936 previa a 

possibilidade de empregador e 

empregado realizarem um “acordo” para 

a manutenção do vínculo empregatício. 

Para manter seus empregos, milhões de 

trabalhadores aceitaram ter seus 

contratos suspensos por até dois meses 

ou terem seus salários e carga horárias 

reduzidos por até três meses. 40 Em 

casos de suspensão contratual, o 

Governo Federal deve pagar 100% do 

valor do seguro-desemprego ao qual o 

trabalhador teria direito ou 70% desse, 

variando de acordo com o porte da 

empresa. Caso seja reduzido o salário, o 

pagamento do seguro-desemprego será 

proporcional à redução salarial 

realizada. 41   

Considerando o elevado grau de 

precarização das relações de trabalho 

que ambas as MPs proporcionariam, 

uma série de ADIs foram propostas. Em 

26 de março, o Ministro Marco Aurélio 

(STF) indeferiu o pedido de medida 

liminar, formulado pelo Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), que 

alegava vício formal na origem da MP 

927, ratificando que o Presidente da 

República possui legitimidade para atuar 
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provisoriamente no campo trabalhista, 

sobretudo em tempos de crise. 42 Em 06 

de abril 43, o Ministro Ricardo 

Lewandowski defendeu, em decisão na 

ADI 6363, que os acordos individuais de 

suspensão de contrato/ redução de 

salários e carga horárias, previstos à MP 

936, deveriam ser analisados e 

validados por sindicatos para terem 

eficácia. Contudo, ao dia 17 de abril 44, o 

Plenário do STF derrubou tal decisão, 

defendendo que os acordos individuais 

eram válidos, sob a justificativa de que 

esse procedimento, supostamente 

menos burocrático, garantiria os 

empregos. Entenderam que patrão e 

empregado não possuem interesses 

opostos, pois ambos visavam a 

manutenção do vínculo empregatício. 

Em 29 de abril 45, o Plenário do STF 

afastou dois artigos da MP 927. Um 

deles buscava reduzir o papel dos 

auditores fiscais do trabalho à mera 

atividade de orientação, numa tentativa 

de precarizar ainda mais a realidade dos 

trabalhadores brasileiros. 

 

9.2..2 O auxílio-

emergencial e o 

Bolsa-Família 

Conquistado após intensa luta da 

oposição no Congresso Nacional, o 

auxílio-emergencial saiu dos R$200 – 

inicialmente propostos pelo Governo 

Federal –, chegando até R$1200, no 

caso dos pais solteiros. 46 Contudo, o 

acesso ao benefício foi condicionado ao 

cumprimento de uma série de requisitos. 

Dentre estes, a exigência do CPF regular 

era um dos que mais promovia a 

exclusão das frações mais pobres da 

população. O Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em 15 de abril 47, pôs fim a 

tal exigência. Entretanto, ao dia 20 do 

mesmo mês 48, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) derrubou a decisão, 

mantendo a exclusão de milhares de 

pessoas de CPF em situação não-

regular, que permanecem juntas aos 

milhares que aguardam há meses pelo 

pagamento das parcelas do auxílio. 

A despeito do elevado desemprego, 

potencializado pela pandemia, o 

Governo Jair Bolsonaro seguiu sua 

política de diminuição de investimentos 

públicos. Dentre os inúmeros 

“contingenciamentos”, o Governo 

Federal cortou recursos do programa 

Bolsa-Família, auxílio pago a famílias em 

situação de extrema pobreza. Em 23 de 

março, o Ministro Marco Aurélio (STF), 

por meio de liminar concedida na Ação 

Cível Originária (ACO) 3359, impediu 

que o Governo seguisse sua agenda de 

cortes no programa, pelo menos 
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enquanto perdurar o estado de 

calamidade pública decorrente da 

pandemia do novo coronavírus. 49 

 

9.3 Direito à educação  

9.3..1 Admissibilidade da 

substituição das 

aulas presenciais 

por aulas por 

meios remotos  

Em 17 de março, o Ministério da 

Educação (MEC), por meio da Portaria 

MEC Nº343/2020, autorizou as 

instituições de ensino superior (IES) a 

substituírem suas aulas presenciais por 

aulas por meios remotos pelo prazo de 

30 dias. Em 16 de junho, a Portaria MEC 

Nº544 prorrogou o referido prazo até o 

dia 31 de dezembro de 2020. Após essa 

postura do Governo, as IES do país 

começaram a discutir, internamente, se 

tal forma de ensino deveria ser 

implementada. 

No âmbito estadual, o MPRJ, via ação 

civil pública, confrontou o Governador 

Wilson Witzel, de modo que as aulas à 

distância, por ele aprovadas nas escolas 

estaduais, não fossem contabilizadas na 

carga horária letiva obrigatória, na 

medida em que nem todos os alunos da 

rede possuem as ferramentas 

necessárias para acompanhá-las. Como 

traz a reportagem 50, os próprios dados 

da Secretaria Estadual de Educação 

evidenciam que cerca de 20% dos 

alunos da rede estadual de ensino se 

encontram em situação de exclusão 

digital, o que mostra como a retomada 

das aulas por meios digitais fere o direito 

à educação desses estudantes. 

 

9.3..2 Suspensão do 

pagamento do FIES 

No dia 23 de abril 51, a Câmara dos 

Deputados aprovou o texto-base de um 

Projeto de Lei que garantia a suspensão 

do pagamento de parcelas do Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES) – 

“programa do Ministério da Educação 

destinado a financiar a graduação na 

educação superior de estudantes 

matriculados em cursos superiores não 

gratuitas na forma da Lei 

10.260/2001”. 52 – enquanto durasse o 

período do estado de calamidade pública 

instaurado pelo Decreto Legislativo Nº6, 

de março de 2020. Ao dia 09 de julho, o 

projeto foi sancionado pelo Presidente 

da República e transformou-se na Lei 

14.024/20. 
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9.3..3 Redução das 

mensalidades em 

unidades 

particulares de 

ensino no Rio de 

Janeiro 

Além de alterar os calendários 

acadêmicos das instituições de ensino, a 

pandemia da covid-19 afetou 

drasticamente o rendimento de parte 

considerável da população fluminense. 

Considerando isso, o deputado André 

Ceciliano (PT-RJ) apresentou um 

Projeto de Lei na Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) 

que visava a diminuição em 30% do 

valor das mensalidades das instituições 

privadas de ensino 53. Tal projeto foi 

aprovado pela ALERJ e sancionado pelo 

Governador Wilson Witzel, 

transformando-se na Lei 8.864/20. 

 

9.3..4 Adiamento do ENEM 

Por conta da pandemia do novo 

coronavírus e, consequentemente, das 

medidas de isolamento social impostas 

pelos governos estaduais e municipais, 

escolas e universidades tiveram seu 

funcionamento alterado. Tal mudança 

gerou impactos no maior processo 

seletivo para o ingresso no ensino 

superior do país, o ENEM. Inicialmente, 

o Ministério da Educação defendeu – 

inclusive em propagandas na televisão e 

internet – a manutenção das datas 

previstas para a aplicação da prova, 

afirmando que os vestibulandos 

deveriam “se reinventar” para realizá-

la 54. Contudo, percebendo a 

insatisfação generalizada, o Governo 

cedeu. Em 20 de maio, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e 

MEC anunciaram o adiamento das 

datas. 55 Ao dia 08 de julho, ambos 

confirmaram as primeiras datas para 

janeiro de 2021. 56  

 

9.3..5 Reitores “biônicos” 

em universidades e 

institutos 

federais e no 

Colégio Pedro II 

 No dia 09 de junho, Presidente da 

República editou a Medida Provisória 

Nº979, cujo conteúdo dava ao MEC o 

poder de nomear reitores e vice-reitores 

pro tempore em instituições federais 

cujos dirigentes estivessem em término 

de mandato. Entretanto, após uma 

tempestade de críticas, a MP foi 

devolvida pelo Presidente do Congresso 

Nacional 57 e, em seguida, revogada 

pelo Presidente da República 58. 
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9.4 Direito à alimentação 

Após o fechamento das escolas e, 

consequentemente, a suspensão da 

distribuição presencial de merendas, 

milhares de alunos perderam a única 

fonte garantida de alimentação. Dos 7 

milhões de alunos que estão sem 

receber merendas pelo país, 391 mil são 

crianças da rede municipal de ensino do 

Rio de Janeiro que não receberão ajuda 

em qualquer modalidade. Das que 

recebem – estas correspondem a 

apenas 40% da rede –, algum auxílio da 

Prefeitura, muitas recebem valores 

baixos demais para a manutenção de 

uma alimentação balanceada e 

saudável. 59 Nas escolas estaduais, 

houve casos de doações de cestas 

básicas compostas por 8 itens, com 

apenas 1kg de arroz e 1kg de feijão. 60 

 

9.5 Direito à moradia 

9.5..1 Despejos durante 

a pandemia 

Em 12 de junho, entrou em vigor 

a Lei 14.010/20, que cria regras 

transitórias para relações jurídicas 

privadas durante a pandemia da covid-

19. Dentre os dispositivos trazidos pela 

referida lei, destacava-se, no contexto do 

direito à moradia, o que suspendia, até 

outubro, a concessão de liminares para 

despejo de inquilinos por atraso de 

aluguel ou fim do prazo de desocupação 

acordado. Entretanto, no momento da 

sanção presidencial, o Presidente Jair 

Bolsonaro vetou tal artigo, sob a 

alegação de que o mesmo traria 

demasiada proteção ao devedor, em 

detrimento do credor. 61

9.5..2 População em 

situação de rua 

Conforme evidenciado ao tópico 

5.2 do presente relatório, o Brasil 

atravessa uma grave crise de 

desemprego. Logo, não surpreende a 

notícia de 18 de junho, que revela o 

aumento no número de pessoas em 

situação de rua na cidade do Rio de 

Janeiro. 62 Apesar da histórica falta de 

amparo estatal a esta parcela da 

população, surpreende a postura da 

Prefeitura do Rio de Janeiro em utilizar a 

Guarda Municipal para aplicar multas a 

pessoas em situação de rua por não 

utilizarem as máscaras de proteção 

facial em vias públicas. 63  

 

9.6  A questão federativa, economia 

e a crise fiscal  

Em virtude da grave crise 

econômica que o país vem atravessando 
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há, no mínimo, 5 anos, boa parte dos 

estados e municípios se encontram, 

desde antes da pandemia, em delicada 

situação fiscal. Obviamente, com a 

pandemia do novo coronavírus, o 

cenário piorou drasticamente, vez que 

gastos imprevistos com saúde foram 

necessários para tentar conter a crise 

sanitária. 

Considerando isso, o STF 

permitiu uma série de medidas como a 

destinação de 1,6 bilhão de reais 

recuperados pela “Operação Lava-Jato” 

ao Ministério da Saúde para o combate 

à covid-19 64, o afastamento da 

exigência de demonstração 

orçamentária – prevista nas Leis de 

Recuperação Fiscal (LRF) e de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a 

criação/expansão de projetos ligados ao 

combate do novo coronavírus 65 66, a 

suspensão do pagamento de parcelas 

da dívida do município do Rio de Janeiro 

com o BNDES e sua realocação ao 

combate à doença 67, a suspensão do 

pagamento de parcelas da dívida do 

Estado de São Paulo com a União e sua 

realocação ao combate à doença 68 e a 

suspensão do pagamento de parcelas 

da dívida do município do Rio de Janeiro 

com a Caixa Econômica Federal 69. 

Assim como o STF, Senado e 

Câmara não permaneceram inertes, vez 

que aprovaram: a MP 909, que liberou, 

para estados e municípios, quase 9 

bilhões de reais do Fundo de Reserva 

Monetárias (FRM) – que foi extinto – 

como verba de enfrentamento à covid-

19 70; a Emenda Constitucional 106/2020 

(EC do “Orçamento de Guerra”), que 

livra as despesas públicas de amarras 

fiscais como o Teto de Gastos [EC 

95/2016] enquanto durar o estado de 

calamidade pública 71. Apesar da 

aprovação do Congresso, a verba ociosa 

do FRM não teve a finalidade pensada 

por Senado e Câmara posta em prática, 

vez que o Presidente da República vetou 

a transferência. 72 

Tratando exclusivamente do 

Estado do Rio de Janeiro, em 16 de 

abril 73, a Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) 

reconheceu estado de calamidade 

pública em 66 municípios. Em maio 74, o 

Governo do Estado aumentou o número 

de empresas com incentivos fiscais que 

devem transferir parte do valor do 

incentivo a um fundo de enfrentamento à 

covid-19. 

 

9.6.1 De quem é a competência?  

Além de uma questão sanitária, a 

pandemia do novo coronavírus se tornou 

uma questão política no Brasil, gerando 
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uma crise federativa. Ela suscitou 

diferentes posturas dos diferentes 

chefes do Executivo, em todos seus 

níveis. Prefeitos, governadores e o 

Presidente da República, ao início da 

pandemia, não chegaram a um 

consenso sobre a implementação, ou 

não, das medidas restritivas necessárias 

ao enfrentamento do vírus. Por conta 

disso, o Judiciário foi constantemente 

acionado para resolver questões ligadas 

à competência para a implementação de 

tais medidas. Em 24 de março 75, o 

Ministro Marco Aurélio (STF) explicitou, 

em decisão liminar na ADI 6341, que a 

competência para tal é concorrente entre 

estados, municípios, Distrito Federal e 

União, mas deixou claro que a 

recomendação é que o alcance das 

medidas seja nacional. 76 Em 15 de abril, 

o Plenário do STF manteve a liminar e o 

entendimento. 77 Além da competência 

ser concorrente, para o TJ-RJ, a decisão 

sobre a implementação ou não das 

medidas de combate ao coronavírus 

cabe aos dos chefes do Executivo, 

municipal ou estadual. 78 

Mesmo sendo competência 

concorrente, para o STF, é necessário 

que as ações tomadas pelos entes 

federados guardem coesão entre si, de 

modo que uma regra municipal, por 

exemplo, não vá de encontro com uma 

regra estadual diametralmente oposta. 79  

Também é preciso, de acordo com o 

Supremo, no momento de 

implementação das medidas, que se 

considere as recomendações técnicas, 

como as da ANVISA. 80  

 

10.  Considerações finais  

Em breve síntese, as informações 

trazidas neste relatório acerca do 

primeiro trimestre da pandemia da 

Covid-19 indicam a potencialização da 

precariedade no acesso e garantia de 

direitos anteriores à crise, tais como a 

falta de estrutura da saúde pública, 

desemprego, desmantelamento de 

programas sociais, racismo e ataque aos 

povos. Esta precariedade só foi 

contrabalançada pela existência do 

Sistema Único de Saúde e de políticas 

públicas geridas pelo Estado nos moldes 

previstos pela Constituição de 1988, 

apesar das intenções e propostas no 

sentido de desobrigar os entes públicos 

de suas responsabilidades para com os 

direitos fundamentais. 

Fica evidenciado também que a falta 

de coordenação nacional pela União das 

ações de combate à pandemia e à 

mitigação de seus impactos econômicos 

e sociais, bem como a recusa em pautar 

sua ação por critérios científicos e pelo 
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respeito às recomendações das 

autoridades sanitárias nacionais e 

internacionais, constituíram uma 

omissão grave e uma violação per se 

dos direitos aqui elencados. Neste 

cenário, autoridades do Legislativo e do 

Judiciário nacionais, bem como os 

governos locais, tiveram que assumir o 

protagonismo, nem sempre sendo 

capazes de suprir as omissões quanto 

aos deveres do Executivo federal.
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