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Estados e municípios no país relatam subnotificação 

gigantesca de casos 
 

Equipes de atenção básica em várias cidades e 
estados do Brasil afirmam que a subnotificação ao 
Ministério da Saúde de casos suspeitos de 
infecção pela Covid-19 tem sido gigantesca. 
 
Isso vem ocorrendo mesmo depois de o ministro 
Luiz Henrique Mandetta ter solicitado, em 20 de 
março, que todos os casos suspeitos, 
independentemente da gravidade, fossem 
notificados por estados e municípios. 
 
Nesse cenário, em que o avanço da epidemia 
pode ser muito maior do que se tem registro, 
muitos hospitais do país esperam que dentro 
poucas semanas comecem a faltar vagas em 
Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). 
 
Em alguns estados e municípios, chega-se a 1 
caso informado para cada 30 ou mais episódios 
em que pacientes podem estar doentes sem que 
as ocorrências sejam reportadas em nível federal. 
 
A falta de kits para testes e a inexistência de uma 
portaria específica do Ministério da Saúde para 
determinar quais casos devam ser considerados 
confirmados ou suspeitos têm feito com que muitos 
doentes não entrem nas estatísticas, segundo a 
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade (SBMFC), que representa 6.000 
médicos atuando em 47,7 mil equipes de atenção 
básica em todo o Brasil. 
 
Na falta de uma portaria específica do ministério, 
os médicos que reportam os casos têm se guiado 
por notas técnicas da vigilância epidemiológica de 

seus municípios ou estados, que diferem umas das outras —impedindo que haja dados nacionais 
homogêneos. 
 
 “O resultado é que estamos no escuro em relação ao que realmente notificar e sobre o número real 
de casos”, diz Denize Ornellas, diretora de Comunicação da SBMFC. 
 
No Distrito Federal, até a semana passada a orientação era a de que fossem notificados apenas os 
chamados casos SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). 



 
 

 
Nesta semana, isso mudou e agora são notificados todos os casos SG (Síndrome Gripal) —que 
incluem febre e mais um sintoma, como tosse. 
 
“Com base na antiga orientação, notifiquei apenas um caso na semana passada. Depois da nova 
nota técnica, foram três só na segunda-feira”, diz Rodrigo Lima, médico de um posto na cidade 
satélite de Samambaia, no Distrito Federal, onde são atendidas cerca de 25 mil pessoas. 
 
Segundo ele, não há kits de testes para a Covid-19 na região e as subnotificações “são imensas”. 
“Mesmo a orientação da nova nota técnica foi encaminhada pelo Whatsapp, e colegas não viram”, 
diz. 
 
No Recife, o médico de família Bruno Pessoa —que atende cerca de 4.000 pessoas em uma 
unidade de saúde básica— estima que as notificações formais são de 1 para quase 40 casos 
suspeitos. 
 
A capital pernambucana fez o inverso do Distrito Federal. Entre os dias 10 e 17 de março, a 
orientação era a de que todos os casos de Síndrome Gripal fossem notificados. Mas uma nota 
técnica do dia 19 de março limitou a exigência para os casos de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave. 
 
“A mudança ocorreu no dia em que ficou estabelecida a transmissão comunitária.” Segundo Pessoa, 
os hospitais de referencia da cidade com leitos de UTIs já estão “no limite”. 
 
Segundo Rita Borret, médica no bairro carioca de Jacarezinho, a subnotificação de casos ao 
Ministério da Saúde também é grande no Rio. 
 
“De cada 20 pacientes suspeitos, apenas 1 ou 2 são notificados no Ministério da Saúde”, diz Rita, 
que trabalha em uma clínica que atende 3.600 pessoas na região. 
 
Em Minas Gerais, a médica Natália Madureira, que cuida de aproximadamente 5.000 pessoas em 
uma unidade básica, afirma que a falta de kits para testes e de orientações específicas da Saúde 
têm levado a muitas subnotificações. “Cada estado tem tratado as notificações de maneira 
diferente”, diz Natália. 
 
No início de março, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus na 
Atenção Primária à Saúde, voltado aos profissionais da atenção básica. Depois de várias 
atualizações, o documento diz, na página 19, que devem ser notificados todos os casos de 
Síndrome Gripal e de Síndrome Respiratória Aguda Grave por meio de uma plataforma. 
 
Após mais mudanças no sistema, os casos devem ser notificados agora no chamado e-SUS, onde 
os profissionais da atenção básica entram com login e senha para o registro. 
 
No estado de São Paulo, a secretaria da Saúde publicou em 17 de março, no Diário Oficial, 
resolução orientando que os casos sem gravidade não fossem comunicados. 
 
Até agora, não houve publicação de outro documento alinhando a orientação ao que o ministério 
passou a preconizar a partir de 20 de março. 
 



 
 

Apesar de o Diário Oficial dizer o contrário, a assessoria da pasta sustenta que a orientação é 
notificar casos suspeitos graves ou não. 
 
O problema, segundo Denize Ornellas, da SBMFC, é que como não existe uma portaria específica 
do Ministério da Saúde para todo o país, os profissionais têm seguido as orientações locais, e 
deixado de notificar inúmeros casos. 
 
“Não se trata de filigrana. Esse é o tipo de protocolo que precisa ser oficializado por conta da 
responsabilidade dos médicos”, diz Denize. 
 
“Se o protocolo não vier como um documento oficial, como uma portaria, ele não chega às pessoas. 
Não adianta colocar um link no site do ministério ou fazer essa distribuição pelo Whatsapp.” 
 
Segundo ela, os profissionais da área estão dispostos a colaborar o máximo com as orientações da 
pasta, mas estão perdidos por conta da falta de uma diretriz oficial. 
 
“A portaria que regulou a questão dos atestados [para abonar a ausência de doentes], no dia 20 de 
março, já poderia ter feito a menção às formas novas de notificação”, afirma a diretora da SBMFC. 
 
Procurado formalmente pela reportagem, o Ministério da Saúde não respondeu o pedido de 
entrevista nem às perguntas enviadas por email. 
 
Um assessor de comunicação disse que a pasta tem passado orientações o tempo todo para 
estados e municípios e que eles têm autonomia para tomar decisões dependendo da situação 
epidemiológica em que se encontram. 
 
Disse ainda que as orientações têm mudado com a dinâmica da epidemia. Mas não houve resposta 
sobre se a pasta determinará ou não, por meio de portaria, a padronização geral para a 
comunicação de casos suspeitos.  
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Brasil tem ao menos 25 mil testes de coronavírus à espera do 

resultado; número é mais que o triplo de casos confirmados 
 

O Brasil tem ao menos 25,2 mil testes do novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) ainda à espera do 
resultado. Esse número equivale a 3,7 vezes o 
total de casos confirmados (6,9 mil) no balanço 
das Secretarias de Saúde, atualizado às 7h40 
desta quinta-feira (2). Para especialistas ouvidos 
pelo G1, tal discrepância indica que pode haver 
muito mais gente com a doença Covid-19 no país. 
 
Essa subnotificação de registros tem duas causas: 
 
• a falta de testagem maciça no Brasil; 
• e a demora para finalizar as análises já 
iniciadas mas não concluídas. 
 
Pesquisadores explicam que esse cenário – 
quantidade de kits insuficiente e gargalo na hora 
de examinar as amostras coletadas – dificulta a 
realização de cálculos que mostrem o real avanço 
do surto por aqui. E fazem um alerta: como o 
Ministério da Saúde recomenda que sejam 
testados apenas pacientes graves, existe a 
chance de ser considerável o percentual de 
"positivos" nesse universo de pessoas já 
submetidas ao exame. 
 
O G1 procurou as Secretarias de Saúde de todos 
os Estados e do Distrito Federal para saber 
quantos testes estão na fila. Apenas 13 
responderam até a última atualização desta 
reportagem: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, 
Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. 

 
O RJ, segundo estado com mais casos e mais mortes, não havia informado os números até a última 
atualização desta reportagem. 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou mais de dez tipos diferentes de testes 
para detectar o coronavírus. Eles podem levar de 15 minutos (com uma picada no dedo para tirar o 
sangue) ou até sete dias (com uma coleta de material do nariz e da faringe por meio de cotonete). 
Clique aqui para ler mais sobre os testes. 



 
 

 
Modelos que projetam o volume de casos para os próximos dias sugerem que o ritmo da pandemia 
está mais lento – apesar do recorde de confirmações em um só dia (1.138) nesta terça-feira (31) e 
do acréscimo considerável (outros 1.119 casos) nesta quarta-feira (1º), segundo o Ministério da 
Saúde. 
 
Ao G1, pesquisadores de três grupos de monitoramento da pandemia no país — cada um com uma 
metodologia distinta — admitiram que a possível tendência de queda de contágio pode não retratar a 
realidade, tamanha a subnotificação. 
 
“O número de casos notificados é muito afetado pela capacidade de processamento dos testes 
diagnósticos”, afirmou Roberto Kraenkel, do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual de 
São Paulo (Unesp). “Como há represamento, poucos testes ficam prontos, e o número de casos fica 
artificialmente pequeno.” 
 
O físico é integrante do Observatório Covid-19 BR, que reúne pesquisadores de outras seis 
instituições – Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade de Berkley 
(nos Estados Unidos) e Universidade de Oldenburg (na Alemanha). 
 
Em São Paulo, por exemplo, a demanda de testes no Instituto Adolfo Lutz é o triplo da capacidade 
atual de análise. Nesta quarta, o instituto informou que 16 mil exames aguardavam resultados. Em 
entrevista à rádio CBN, o o secretário estadual de Saúde José Henrique Germann Ferreira afirmou 
que 201 desses testes são de pessoas que já morreram. 
 
Do total de exames recebidos na semana passada, apenas 0,4% foi processado e liberado. 
“Tivemos nas duas últimas semanas uma questão, um problema, relacionado a insumos para o 
processamento dos exames, tanto que acabamos por alterar de um processamento que era feito de 
forma manual e agora estamos de forma automatizada”, disse o secretário. 
 
A avaliação de que o número de casos deve ser significativamente maior é compartilhada por 
equipes do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS), que agrega cinco instituições, e 
do MonitoraCovid-19, da Fiocruz. 
 
Testes e subnotificação 
 
Em entrevista coletiva nesta quarta no Palácio do Planalto, em Brasília, o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, afirmou: "Prestem atenção que o número de casos confirmados – a partir desta 
semana, eles vão começar a ter um aumento. O que significa esse aumento? A testagem que está 
represada, (...) estamos começando a fazer algumas máquinas em automático, vai chegar um 
momento [em] que vamos ter megamáquinas automatizadas, e esses números vão crescer muito". 
 
Mandetta acrescentou: "O número de casos está muito menor que o número de casos [real] que está 
circulando dentro da nossa sociedade". De acordo com o ministro, "provavelmente hoje a gente já 
estaria em espiral de casos mesmo fazendo esse isolamento [distanciamento social]". 
De acordo com o NOIS, a pandemia no Brasil evolui "de forma mais controlada" em comparação 
com uma "cesta de países" – China, Coreia do Sul, Irã, Alemanha, Itália, Espanha, França e Estados 
Unidos. 
 



 
 

"No entanto, por mais que as medidas de contenção tenham sido tomadas logo no início da 
epidemia, o que se mostrou eficaz para outros países, não se pode atribuir o crescimento mais lento 
do Brasil exclusivamente a este fato", ponderam os pesquisadores. 
 
"Outros fatores podem estar contribuindo [para o ritmo mais lento de contágio no Brasil com relação 
a outros países], como as subnotificações e o baixo número de testes." 
Eles detalham: "Um exemplo da influência destes fatores pôde ser visto no dia 31 de março, quando 
o Brasil apresentou um aumento de 25% em comparação ao dia 30 de março, sendo que em São 
Paulo esse aumento foi de 54%". 
 
O tema da subnotificação foi abordado por Helio Gurovitz em seu blog no G1 nesta quarta: "faltam 
testes, mesmo para os casos graves". "Todo número, portanto, não passa de uma ilusão", escreveu. 
 
Dificuldade para testar em SP 
 
Alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, têm problemas para confirmar ou descartar 
casos suspeitos de coronavírus, mesmo seguindo a recomendação do Ministério da Saúde de testar 
apenas os pacientes mais graves. 
 
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, cerca de 1,2 mil testes chegam por dia ao 
laboratório Adolfo Lutz. "Hoje, nós temos um limite de 400 testes por dia no Adolfo Lutz", afirmou 
nesta segunda-feira (30) Paulo Menezes, coordenador de Controle de Doenças de São Paulo. 
 
"A partir da semana que vem, nós vamos ampliar no Lutz pra 1,8 mil testes por dia. Vamos contar 
também com o Instituto Butantan produzindo mais mil testes por dia e, em 15 dias, nós 
conseguiremos atingir 10 mil testes por dia no estado de São Paulo para o SUS [Sistema Único de 
Saúde]." 
 
Nesta quarta, uma reportagem do G1 relatou que o Instituto Butantan aguarda há uma semana a 
certificação para começar a realizar testes. A certificação tem de ser dada justamente pelo Adolfo 
Lutz, que é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. 
 
Também nesta quarta, o instituto autorizou mais três laboratórios do interior de São Paulo a fazer os 
exames. 
 
Subnotificação de 1 para 50 no RJ 
 
A Prefeitura do Rio de Janeiro estima que os casos de coronavírus já passem de 4 mil na cidade, 
por conta do número reduzido de testes e das subnotificações. 
 
O secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos, afirmou nesta terça que, para 
cada caso confirmado no Brasil, pode haver outros 50 que não foram notificados. 
Segundo ele, a quantidade de testes irá aumentar no Rio nas próximas semanas – um lote de 400 
mil kits deve chegar em breve ao estado. 
 
Santos avalia que, mesmo considerando a taxa atual de testagem, as medidas restritivas contra o 
coronavírus começam a dar sinais positivos no estado e estão "achatando a curva" de contágio. 
 
"Já salvamos mil vidas que poderiam estar na projeção da morte com esse movimento da curva que 
conseguimos juntos", disse ele ao Bom Dia Rio. 



 
 

 
Também há dificuldades no processamento de kits em outras regiões do país: 

• em Rondônia, os exames que atestam o novo coronavírus pararam de ser feitos na última 
quinta-feira (26) por conta da instabilidade de fluxo aéreo que afeta o país. Com isso, novos 
kits ainda não chegaram a Porto Velho. O estado havia contabilizado nove casos da doença 
até a última atualização desta reportagem. 

• no Ceará, a espera por resultados de testes de coronavírus chega a durar 17 dias. 
 
Ritmo artificialmente lento no Brasil 
 
Um dos dados extraídos pelo Observatório Covid-19 BR dos boletins diários do Ministério da Saúde 
indica o tempo de duplicação da pandemia no Brasil — ou seja, quanto tempo demora para duplicar 
o número de infectados. 
 
Esse número, no entanto, deixou de ser divulgado pelo grupo — e um comunicado no site explica o 
porquê. 
 
"No momento, não é possível estimar tempos de duplicação da epidemia, pois há um enorme 
acúmulo de testes moleculares sem resultados. Essa demora faz com que os números disponíveis 
publicamente cresçam de maneira artificialmente lenta", afirmam os pesquisadores no comunicado. 
“A evolução dos números oficiais informa hoje sobre a dinâmica de notificação, não da epidemia. 
Seria irresponsável seguir divulgando medidas de propagação da epidemia no Brasil com esses 
números”, concluem. 
 
Uma reportagem do G1 mostrou que, em 20 de março, o volume de contaminados no país dobrava 
a cada dois dias. Nesta segunda-feira (28), esse tempo chegou a uma semana, segundo o 
Observatório. 
 
Mas o físico Roberto Kraenkel, da Unesp, faz uma ressalva: o freio também pode estar relacionado 
às medidas restritivas. "A curva do tempo de duplicação é pouco informativa neste momento. Há 
demora de notificações, por um lado, e medidas de afastamento social já há uma semana. Ninguém 
ainda sabe qual é mais importante para o tempo de duplicação de casos confirmados", pontuou o 
pesquisador. 
 
Taxa de contágio ficou mais lenta, diz Fiocruz 
 
De acordo com o estudo do MonitoraCovid-19, a taxa de duplicação subiu no Brasil de 2,8 dias para 
4,7 dias entre segunda e terça. 
 
"Nós utilizamos um modelo exponencial para este cálculo, truncando os dados até a data da maior 
incidência. A queda do número de casos após esta data no Brasil pode estar mais relacionada a 
uma menor disponibilidade de testes do que a uma queda efetiva do número de infectados”, explicou 
Raphael Saldanha, cientista de dados da Fiocruz, sobre a taxa divulgada na terça. 
 
Diogo Xavier, que também é um dos responsáveis pelo projeto, diz que por ora o grupo está 
monitorando a tendência de queda na curva de novos casos de Covid-19, mas as informações 
disponibilizadas apontam um modelo de crescimento. 
 
Segundo ele, ainda está sendo criado um "indicador que aponte a variação dos dias para dobrar 
casos e óbitos diariamente".  
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Em videoconferência, Toffoli defende atuação coordenada 

entre setores de saúde pública e privada no enfrentamento 

da pandemia 
 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro 
Dias Toffoli, participou de reunião sobre “A Justiça 
e o setor de saúde: desafios para o enfrentamento 
do coronavírus”, nesta quinta-feira (2). Por 
videoconferência com representantes de hospitais 
particulares e da indústria farmacêutica, o ministro 
ouviu as demandas e dificuldades do setor e 
defendeu ações coordenadas entre as áreas de 
saúde pública e privada. 
 
“Esse é o momento de estabelecer o diálogo entre 
todos os agentes públicos, entre toda a nação, 
exatamente para que possamos colocar acima de 
qualquer divergência, de qualquer individualidade, 
o bem maior que é a proteção à vida, e também a 
proteção da economia, do sistema de produção do 
Brasil”, afirmou Dias Toffoli. 
 
Na reunião virtual, o presidente da Confederação 
Nacional de Saúde (CNSaúde), Breno Monteiro, 
informou ao ministro que as instituições de saúde 
ajuizaram no STF Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 6362) questionando 

normativos que permitem requisição de equipamentos hospitalares sem observação de critérios 
técnicos. 
 
O pleito que a entidade e todo o setor solicita, segundo o coordenador jurídico da entidade, Marcos 
Ottoni, é uma interpretação conforme a Constituição Federal à Lei nº 13.979, para que a requisição 
desses materiais se dê sob a coordenação e a tutela do Ministério da Saúde. “Assim, para que os 
demais entes públicos possam, de forma coordenada com o Ministério, fazer as requisições dentro 
de critérios que sejam do ato administrativo.” 
 
De acordo com Toffoli, o Judiciário está atento a essas ações, chamadas de requisições 
administrativas. “É fundamental o estabelecimento desses critérios. Do ponto de vista institucional, 
nós temos mantido esse diálogo com o Ministério da Saúde e a Advocacia da União. E do ponto de 
vista do Judiciário, temos passado recomendações aos juízes de todo o país”, destacou. 
 
Segundo o presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Hospitais Privados 
(Anahp), Eduardo Amaro, as instituições estão prontas para essa parceria. “E a Anahp está 



 
 

preparada para fortalecer o relacionamento setorial e contribuir para a reflexão, ampla e irrestrita, do 
papel da saúde privada no país.” 
 
Participaram do encontro virtual cerca de 20 representantes do setor privado de saúde e da indústria 
farmacêutica, dentre eles: Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), Federação dos 
Hospitais, Clínicas e Laboratórios Privados do Estado de São Paulo (FEHOESP), Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH), Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL), Associação 
Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde (Abraidi), Associação Brasileira 
da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed), Associação Brasileira da Indústria 
de artigos e equipamentos médicos, odontológicos, hospitalares e de laboratórios (Abimo), Sindicato 
da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), Associação Brasileira de Medicina 
Diagnóstica (Abramed), Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil (CMB), 
Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) e Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(Interfarma). 
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Human Rights Watch recomenda redução da população 

carcerária na América Latina 
 

A organização internacional de direitos humanos 
Human Rights Watch (HRW) publicou nesta quinta-
feira (2/4) uma recomendação para que a América 
Latina e Caribe reduza a superlotação carcerária 
como forma de reduzir a disseminação do novo 
coronavírus.  
 
"As prisões e unidades socioeducativas insalubres 
e superlotadas da maior parte dos países da 
América Latina e do Caribe oferecem condições 
propícias à propagação da Covid-19, que pode 
afetar gravemente a saúde dos presos e da 
população em geral", afirmou a HRW.  
 
Segundo a organização, os governos regionais 
devem considerar penas alternativas para pessoas 
presas provisoriamente por delitos de menor 
gravidade ou não violentos; presos de unidades do 
regime semiaberto, que trabalham na comunidade 
durante o dia; pessoas com risco de saúde; 
pessoas que estão com sentenças por crimes não 
violentos perto do fim; e réus cuja sentença é 
desproporcional.  
 
"Um surto de coronavírus nas prisões da América 
Latina seria um enorme problema de saúde pública 
que afetaria não apenas os presos, mas também o 
resto da população", afirma José Miguel Vivanco, 
diretor da Divisão das Américas da HRW.  
 
Para ele, "ainda há tempo, mas as autoridades 
precisam agir imediatamente para evitar um 
desastre sanitário totalmente previsível".  
 

Prisões 
 
No mês passado, o escritório europeu da Organização Mundial da Saúde também havia pedido que 
medidas fossem tomadas em prisões de todo o mundo para diminuir a disseminação do vírus. 
Segundo a OMS, os presos são mais vulneráveis à doença.  
 
"A experiência demonstra que prisões, cadeias e similares, onde as pessoas ficam aglomeradas e 
em proximidade uma das outras, tendem a atuar como fontes de infecção e ampliação do contágio 
por doenças infecciosas, dentro e para além das prisões", afirmou. 



 
 

 
No Brasil, iniciativas para combater o avanço do surto dentro das penitenciárias estão sendo 
tomadas. Dentre elas, se destaca a Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, que indica 
a tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas no âmbito dos sistemas de justiça penal 
e socioeducativo.  
 
O documento foca, principalmente, nos presos que fazem parte do chamado grupo de risco e, por 
isso, estão mais suscetíveis a complicações caso adquiram o coronavírus. O CNJ também 
recomenda a reavaliação de prisões preventivas com prazo maior que 90 dias, regime domiciliar a 
devedores de pensão, entre outras. 
 
A Recomendação 62 está sendo difundida pela ONU e foi elogiada pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH). 
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Cartórios já registram mais óbitos por coronavírus do que o 

Ministério da Saúde 
 

Dados divulgados pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
mostram que o Brasil teve, até as 20 horas desta 
quarta-feira (1°), 294 óbitos com "causa mortis" 
classificadas como suspeita ou confirmação de 
Covid-19 por médicos que assinaram atestados de 
óbitos em todo o país. Por outro lado, informações 
do Ministério da Saúde registram 241 mortes até a 
tarde do mesmo dia.  
 
Os números foram extraídos do Portal da 
Transparência, plataforma que reúne os dados 
registrados pelos cartórios de todo o país e que é 
administrada pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 
 
O portal visa proporcionar uma melhor 
compreensão do impacto da sobre a sociedade 
brasileira, contribuindo para a apuração de 
subnotificações de casos fatai do novo 
coronavírus. A plataforma também disponibiliza as 
estatísticas de registros de óbitos cuja causa 
mortis foi apontada pelos profissionais de saúde 
como Insuficiência Respiratória e Pneumonia, 
doenças relacionadas ao surto de COVID-19, que 
podem constar como causas de falecimentos. 
Somente no mês de março de 2020 foram 
registrados 9.036 óbitos destas doenças no Brasil.  
 
"Trata-se de um serviço de transparência para a 
população, para o governo, sociedade e para a 
imprensa acompanharem, em tempo real, as 
informações desta grave crise de pandemia 
mundial e seus reflexos no Brasil", afirma Luis 

Carlos Vendramin Júnior, vice-presidente da Arpen-Brasil. "Assim como outras profissões 
essenciais, os cartórios seguem abertos, registrando nascimentos, óbitos e fazendo os atendimentos 
à população em meio a esta crise de saúde pública", completa. 
 
Mesmo a plataforma sendo um retrato fidedigno de todos os óbitos registrados pelos Cartórios de 
Registro Civil do País, os prazos legais para a realização do registro e para seu posterior envio à 
Central de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), regulamentada pelo Provimento nº 46 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), podem fazer com que os números sejam ainda maiores. 
 



 
 

Isto por que a Lei Federal 6.015 prevê um prazo para registro de até 24 horas do falecimento, 
podendo ser expandido para até 15 dias em alguns casos, enquanto a norma do CNJ prevê que os 
cartórios devem enviar seus registros à Central Nacional em até oito dias após a efetuação do óbito. 
Portanto, o portal que é atualizado dinamicamente. 
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Twitaço do CNJ contra fake news alcançou mais de 3,5 

milhões de perfis 
 

Ação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) nas redes sociais para combater as fake 
news alcançou ontem, no 1º de abril, mais de 3,5 
milhões de perfis no Twitter. Ao todo, 97 perfis 
participaram da iniciativa, compartilhando formas 
de reconhecer informações mentirosas na internet. 
Além dos tribunais que apoiaram o twitaço, 
associações, órgãos públicos e cidadãos se 
engajaram com a disseminação da hashtag 
#FakeNewsNão. Até às 17h desta quarta-feira, a 
hashtag havia sido mencionada 243 vezes. 
 
A conselheira Tânia Recksigel, que presidente a 
Comissão Permanente de Comunicação do Poder 
Judiciário,  destacou a relevância da iniciativa. “O 
CNJ deu mais um passo importante no combate às 
notícias falsas, principalmente no momento atual, 
em que sua propagação vai de encontro aos 
esforços das autoridades. O êxito alcançado nos 
anima a seguir nesta caminhada em direção à 
conscientização de toda a sociedade.” 
 
Para engajar os membros da rede social, o 
Conselho publicou 38 tweets para informar sobre 
como as formas de reconhecer notícias falsas na 
internet. São indícios de fake news: presença ou 
não de link válido na mensagem, fonte reconhecida 
e segura, alarmismo ou erros gramaticais no texto 
e construções como “famoso especialista” ou 
“famoso jurista” sem citar o nome da fonte. 
Analisados esses aspectos, se ainda houver dúvida 
sobre a veracidade das informações, o indicado é 
que o cidadão não compartilhe. 
 

O twittaço começou às 10h com publicações no perfil oficial do CNJ até às 17h. Atualmente, o perfil 
do Conselho tem mais de 820 mil seguidores. O twitaço foi realizado com o apoio de tribunais 
superiores, estaduais, do trabalho, eleitorais e federais. O esforço online resultou em mais de 10,6 
milhões de impressões contabilizadas. O número reflete o número de vezes que os internautas 
viram os tweets com a hashtag #FakeNewsNão. 
 
A conselheira comentou o alcance e o sucesso da iniciativa. “Atuar nas redes sociais, pelo alcance 
do público, é uma das formas de comunicar que proporcionará atingir nosso objetivo de combater as 
fake news com agilidade e eficiência. Vamos trabalhar para ampliar as ações de conscientização e 



 
 

engajar um número cada vez maior de entidades e instituições preocupadas com o fenômeno”, 
observou Tânia Recksigel. 
 
A ação marca um ano desde o lançamento do Painel de Checagem de Fake News, mantido no 
portal do CNJ com o apoio das associações da magistratura e dos tribunais superiores e da 
imprensa. O objetivo é alertar e conscientizar a população dos perigos do compartilhamento de 
informações falsas. Os parceiros do Painel contribuem com as ferramentas que dispõem para 
checar dados e realizar ações de alerta à sociedade sobre o perigo da informação falsa. 
 
O Painel de Checagem de Fake News pode ser acessado aqui. 
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Covid-19 e Marco Legal da Primeira Infância: novo palco para 

um velho dilema do STF 
 

Ivar A. Hartmann e Lorena Abbas 
 
O alastramento perigoso da Covid-19 e a situação 
vulnerável de milhares de crianças no país em 
razão da persecução penal de suas mães trouxe a 
mais recente repetição do velho embate entre, de 
um lado, o que o Supremo Tribunal Federal e as 
partes que o acionam gostariam que os ministros 
pudessem fazer e, de outro, o que o Tribunal 
constitucionalmente de fato tem capacidade de 
decidir. O pano de fundo, dessa vez, é o Marco 
Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) e 
sua efetividade. 
 
Duas decisões monocráticas nos últimos dias 
evidenciaram o contraste entre esse desejo e 
realidade. 
 
A primeira foi na ADPF 3471, na qual o Supremo 
Tribunal Federal adotou pela primeira vez a 
polêmica tese do 'estado de coisas 
inconstitucional'. Em 16 de março de 2020, o 
Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) 
pediu na mesma ação medidas imediatas do 
Supremo para frear a disseminação do COVID-19 
entre a população carcerária. 
 
O IDDD solicitou, conforme previsão do Marco 
Legal da Primeira Infância, a concessão de regime 
domiciliar às gestantes e lactantes encarceradas. 
O Marco alterou, dentre outros dispositivos, as 
possibilidades de substituição da pena preventiva 
pela domiciliar, previstas no artigo 318 do Código 
de Processo Penal. O relator da ação, ministro 
Marco Aurélio, negou seguimento ao pedido pois o 

IDDD não é parte na ação, apenas amicus curiae. Mas 'conclamou' os juízos competentes a seguir 
várias orientações diante da pandemia que afeta o país, entre elas, o regime domiciliar para 
gestantes e lactantes. 
 
No plenário, Marco Aurélio esclareceu que não ordenou ou decidiu pela soltura de quaisquer presos, 
mas apenas realizou conclamação aos magistrados para que seguissem as sugestões. Qual o efeito 
jurídico possível do clamor do ministro? Difícil dizer. 



 
 

 
A maioria dos ministros rejeitou as recomendações aos juízos de execução, entendendo que na 
atual conjuntura o Judiciário deve seguir as orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de 
portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. 
 
Citada várias vezes pelos ministros, a Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020 do CNJ 
recomenda que tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção em 
estabelecimentos prisionais e socioeducativos. Devem reavaliar, por exemplo, as prisões 
provisórias, sobretudo nos casos de grupos mais vulneráveis, como as gestantes e lactantes, no 
espírito inclusive do Marco Legal da Primeira Infância, e de pessoas com deficiência, indígenas e 
idosos ou quando o estabelecimento estiver superlotado ou sem atendimento médico. 
 
A decisão monocrática de Marco Aurélio foi mais direta do que o CNJ sobre como o juízo 
responsável 'estaria conclamado a' proceder. O pedido bem intencionado, porém processualmente 
inviável do IDDD e o caminho encontrado pelo ministro para acatar o pedido - a 'conclamação' - 
encontraram freio na maioria do plenário, que sinalizou ser o CNJ a via adequada para alcançar não 
exatamente todos os objetivos do pleito, mas ao menos todos aqueles juridicamente viáveis. 
 
A segunda decisão monocrática veio pouco depois, emitida pelo ministro Ricardo Lewandowski no 
HC 143641. Em 2018, o STF concedeu HC coletivo, com base no Marco Legal da Primeira Infância, 
determinando a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres presas gestantes ou 
mães de crianças de até 12 anos ou ainda de pessoas com deficiência em todo o Brasil. 
Lewandowski negou pedido para que os efeitos da decisão anterior, que abrangia apenas mulheres 
em prisão preventiva, fossem ampliados de forma genérica para presas provisórias ou definitivas. 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo propôs o alvará coletivo de soltura também na condição 
de amicus e não parte. Assim como o plenário dias antes, Lewandowski apontou a impossibilidade 
processual do pedido e sinalizou a importância do papel do CNJ com sua Recomendação, afastando 
omissão normativa. 
 
Lewandowski determinou que os órgãos estaduais penitenciários e socioeducativos, o Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN) e outros responsáveis, informassem, em 48 horas, as medidas 
tomadas no âmbito de suas competências para conter a pandemia nas unidades prisionais; se existe 
suspeita de contaminação nesses espaços; e como os devidos cuidados serão tomados caso a 
resposta seja positiva. É medida salutar, mas possivelmente tão simbólica quanto a conclamação de 
Marco Aurélio. 
 
O Supremo deve decidir sobre o assunto novamente, na ADPF 660, proposta recentemente pela 
Associação Nacional de Membros do Ministério Público, questionando dispositivos da 
Recomendação do CNJ. Os dispositivos ofenderiam o direito individual e coletivo à segurança, 
inclusive à segurança sanitária, o direito social à saúde e o princípio da legalidade, e permitirão 
soltura em massa. 
 
O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), autor da ADPF 347, em conjunto com as Defensorias 
Públicas do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo, a Conectas Direitos Humanos e o 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), ingressou com novo pedido cautelar na ação. 
Dentre os muitos requerimentos estão a revisão e substituição das prisões preventivas pelas 
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP ou prisão domiciliar de gestantes, lactantes, 
mães ou responsáveis por pessoa menor de 12 anos ou com deficiência. 
 



 
 

Nesse momento, no entanto, é importante avaliar o significado dessas duas decisões recentes do 
Supremo para a efetividade do Marco Legal da Primeira Infância. Existem vários elementos em 
comum entre elas. 
 
Primeiro, ambas foram provocadas por pedidos (talvez sabidamente) impossíveis sob o ponto de 
vista processual. É plausível que organizações e grupos de interesse vejam valor em decisões 
primordialmente simbólicas e de difícil cumprimento produzidas pelo Supremo nos últimos anos. 
 
Segundo, os dois pedidos foram feitos no bojo de processos que culminaram com decisões de 
enorme visibilidade e que foram festejadas como grandes vitórias dos direitos constitucionais. Mas 
em ambos os casos a decisão nunca foi totalmente cumprida. É possível que o IDDD e a Defensoria 
de SP tenham visto melhores chances em uma via processualmente impossível, porém em dois 
processos emblemáticos, apostando que justamente por essa razão o Supremo estaria diante de um 
grande ônus argumentativo para negar os pedidos. Ou talvez os amici presumissem o insucesso 
legal do pedido, mas estivessem mais interessados no potencial simbólico de usar como arena de 
debates esses processos. 
 
Terceiro, tanto a ADPF quanto o HC, com seus pedidos originais e aqueles feitos nos últimos dias, 
parecem ensinar uma lição sobre os limites de possibilidade de decisões do Supremo, além de uma 
sobre a importância de não subestimar o que pode ser alcançado pelo CNJ. A efetividade prática 
das medidas para garantia dos direitos dos apenados e dos dispositivos do Marco Legal da Primeira 
Infância parece apontar o Conselho como o melhor caminho. A recomendação do CNJ traz 
hipóteses mais abrangentes de atuação para os magistrados diante da pandemia, as quais inclusive 
encontram fundamento de aplicação no próprio Marco. 
 
O CNJ recomendou em várias passagens a aplicação preferencial das medidas alternativas à 
privação de liberdade das mães ou responsáveis por crianças de até 12 anos, reforçando a ideia de 
que presença dessas pessoas em um espaço de total vulnerabilidade tem impactos significativos 
para a saúde e o bem-estar tanto das mães quanto de seus filhos. Por outro lado, a recomendação 
do CNJ não tem caráter vinculante, o que torna sua aplicação dependente da discricionariedade de 
cada juiz. 
 
Na última semana, alguns magistrados pelo país chegaram a aplicá-las, inclusive porque pedidos 
com base nelas e nas decisões citadas acima começaram a aparecer. As petições nº 15.386/2020, 
15.387/2020, 15.425/2020, 15.759/2020 e 17.446/2020, que surgiram na própria ADPF 347 após a 
decisão do ministro Marco Aurélio, ilustram a situação. 
 
No entanto, mesmo a efetividade simbólica que provavelmente também era buscada pelos amici 
curiae pode gradualmente ter mais potencial no CNJ e em outros órgãos de cúpula com 
competência específica e administrativa. Muitos já perceberam que o impacto que decisões do 
Supremo causavam na opinião pública há dez anos não necessariamente continua se repetindo, 
após anos de uso excessivo de decisões monocráticas e de tantas decisões do plenário cumulando 
discurso grandioso a pouca viabilidade de efeito prático. 
 
O Brasil tem perdido a sensibilidade para decisões bombásticas do Supremo e os ministros, assim, 
têm cada vez menos a capacidade de mobilizar por meio do valor simbólico de suas decisões. As 
conclamações já não pesam como antes. 
 
É intuitivo que os grupos de interesse busquem o palco do Supremo enquanto esse é visto como 
simbolicamente decisivo. Mas esse protagonismo é garantido principalmente por aqueles que 



 
 

escolhem levar seu pedido primeiro ou apenas ao Supremo. Se redirecionarem sua mira para as 
vias abertas no CNJ, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas da União, no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais e assim por diante, esses atores contribuirão de forma decisiva 
para reposicionar o foco do protagonismo. 
 
Aparentemente, a exploração de outras frentes de batalha simbólica alternativas ao Supremo seria 
contrária ao reconhecimento da importância do papel do Tribunal no país. Porém se a manutenção 
do protagonismo é mesmo o desejo dos ministros, é preciso que eles escolham de maneira mais 
seletiva o quê e o quanto decidem. Alguns membros da Corte já perceberam que quanto maior o 
foco, mais poder e mais prestígio o Supremo mantém. Na velha lição de Joaquim Falcão, para poder 
ser mais na defesa dos direitos dos presos e das presas, especialmente no contexto do Marco Legal 
da Primeira Infância, o Supremo precisa ser menos. 
 
1 A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), prevista no art. 102, par. 1º da 
Constituição e regulamentada pela Lei nº 9.882/99, é uma ação residual a ser apreciada pelo STF e 
destinada a evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público 
(União, Estados etc.). 
 
Ivar A. Hartmann - Professor da FGV Direito Rio e co-coordenador de projeto de pesquisa CNPq 
sobre efetividade judicial do Marco Legal da Primeira Infância. 
 
Lorena Abbas - Pesquisadora da FGV Direito Rio no mesmo projeto.  
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TJ-SP não conhece recurso e mantém domiciliar de 151 

presos de Tremembé 
 
O desembargador Ivo de Almeida, da 1ª Câmara 
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, não conheceu de um recurso do Ministério 
Público contra decisão de primeiro grau que 
concedeu prisão domiciliar a 151 detentos do 
presídio de Tremembé, no interior paulista. Esses 
presos integram o grupo de risco do coronavírus e 
já estavam em regime semiaberto.  
 
A decisão se deu em medida cautelar inominada 
em que o Ministério Público pedia efeito ativo ao 
recurso de agravo em execução interposto contra 
a decisão de primeira instância. A prisão domiciliar 
foi solicitada pela Defensoria Pública com base na 
Recomendação 62, do Conselho Nacional de 
Justiça, que estabelece medidas para evitar a 
disseminação da Covid-19 no sistema prisional. 
 
O MP recorreu ao TJ-SP, pedindo o retorno dos 
detentos ao presídio de Tremembé. Para isso, foi 
ajuizada medida cautelar inominada. Ao justificar o 
pedido, o MP afirmou não haver "tempo hábil para 
que se aguarde o extenso trâmite do recurso de 
agravo para que, após muito tempo, a postulação 
seja analisado pelo TJ-SP". 
 
A Promotoria disse ainda que, na legislação atual, 
não há instrumento hábil para que o TJ analise, em 
sede de tutela antecipada recursal, a pretensão 
formulada no agravo. Ainda segundo o MP, é 
"perfeitamente possível" a analogia do recurso de 
agravo em execução com o agravo de instrumento 
previsto no bojo do Processo Civil. 
 
O desembargador Ivo de Almeida, porém, não 

conheceu do recurso. Em decisão monocrática, ele afirmou que o feito foi distribuído livremente, 
"como se não pudesse haver — mas de fato há — prevenção de outro magistrado em relação a 
cada um dos feitos correspondentes aos 151 favorecidos pela prisão domiciliar".  
 
A distribuição, segundo Almeida, não deve ser centralizada em uma única relatoria. "Não há, aqui, 
esse tipo de vis attractiva. Deve ser observado, no particular, o disposto nos artigos 105 e 106 do 
Regimento Interno desta Corte, direcionando cada medida ou recurso para seu respectivo juiz 
natural, quando não livremente escolhido por sorteio", completou. 



 
 

 
Isso significa que, para conseguir o retorno dos presos ao regime semiaberto, o MP deverá 
apresentar um pedido específico para cada um dos 151 detentos beneficiados com a prisão 
domiciliar. O desembargador afirmou ainda que a eventual concessão de efeito ativo somente se 
justificaria caso a decisão combatida fosse manifestamente ilegal, o que, segundo Almeida, não é o 
caso dos autos, "mesmo porque observada recomendação expedida pelo CNJ".  
 
Clique aqui para ler a decisão 
2060552-96.2020.8.26.0000 
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Plenário CNJ aprova ato do TJ-SC sobre sessões virtuais de 

julgamento 
 

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça 
aprovou ato do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina que regulamentou as sessões virtuais de 
julgamento. Por unanimidade, o Plenário avaliou 
que o Ato Regimental 1/2020 da corte catarinense 
está em conformidade com a Resolução CNJ 
313/2020. 
 
A resolução do CNJ estabeleceu o regime de 
plantão extraordinário para uniformizar o 
funcionamento dos serviços judiciários durante o 
período de pandemia decorrente do novo 
coronavírus. 
 
Na consulta feita ao CNJ, o TJ-SC pedia 
esclarecimentos sobre a possibilidade de o Ato 
Regimental 1/2020 contrariar a norma do CNJ. O 
primeiro questionamento dizia respeito à 
realização de julgamentos totalmente virtuais. Em 
seu voto, a conselheira relatora, Ivana Farina, 
esclareceu que, com a suspensão do trabalho 
presencial, a resolução previu a realização de 
sessões remotas por meio da internet. 
 
A segunda questão fazia referência ao transcurso 
dos prazos de publicação da pauta de julgamento 
e de interposição de insurgência contra a forma 
de julgamento ou de pedido de sustentação oral 
por parte do interessado. A relatora esclareceu 
que, apesar de pequena distinção entre os 
regulamentos — o TJ-SC adotou, como regra, a 
necessidade de a manifestação ocorrer até às 18 
horas do último dia útil anterior à data da sessão, 
enquanto o CNJ optou pelo prazo de 24 horas — 
as diferenças não comprometem ou inviabilizam a 

garantia das partes de manifestarem objeção ou de solicitarem a retirada de pauta. 
 
Outro ponto levantado pela corte catarinense trata da suspensão dos prazos processuais previstos 
na Resolução CNJ 313/2020 e questiona se somente poderão ser apreciados em sessão virtual os 
casos relacionados no artigo 4º. Em seu voto, Ivana Farina explicou que, ao editar a referida norma, 
o Conselho estabeleceu o “o caráter ininterrupto da atividade jurisdicional” e assegurou “condições 
mínimas” para continuidade da prestação dos serviços. 
 



 
 

A relatora enfatizou que as matérias sujeitas a julgamento em sessões virtuais não ficam limitadas 
às relacionadas no art. 4º da Res. CNJ 313/2020 e esclareceu que as medidas adotadas atenderam 
à necessidade de superação do grave quadro instalado no país, com o estabelecimento de inédito 
isolamento social. “O desafio é entregar, por meio remoto, prestação jurisdicional ordinariamente 
ofertada de forma presencial, sempre buscando manter qualidade e eficiência (…) e a funcionalidade 
do Sistema de Justiça”, afirmou. De acordo como voto da conselheira Ivana Farina, “cabe ao 
tribunal, no exercício de sua autonomia constitucional (artigo 96), aplicar as regras estabelecidas no 
Ato Regimental 1/2020 para realização de sessões virtuais de julgamento”. 
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Juiz libera R$ 71 mil para que detentos de dez penitenciárias 

do Paraná produzam meio milhão de máscaras 
 

A pedido do Conselho da Comunidade da Região 
Metropolitana de Curitiba, o juiz Danilo Pereira 
Junior, da 12.ª Vara da Justiça Federal de 
Curitiba, liberou R$ 71 mil para que presos de 10 
unidades penitenciárias do Paraná produzam 500 
mil máscaras. Os recursos provenientes de penas 
pecuniárias – valores pagos por réus – foram 
liberados no início desta semana e já foram 
destinados para a compra de itens para a 
confecção das máscaras, entre eles o tecido com 
ação bactericida e aprovação da Anvisa. 
 
O Conselho tinha a intenção de distribuir as 
máscaras produzidas em um primeiro momento 
dentro do sistema e depois a outros órgãos. No 
entanto, Danilo determinou que os produtos 
devem ser encaminhados prioritariamente aos 
agentes, prestadores do serviço do sistema e 
internos. 
 
Segundo o Conselho da Comunidade da Região 
Metropolitana, a produção das máscaras será 
dividida nas penitenciárias de Piraquara, Ponta 
Grossa, Londrina, Maringá, Guarapuava, 
Francisco Beltrão, Cascavel e Francisco Beltrão, 
que tem canteiros de trabalho com máquinas de 
costura, para agilizar a confecção. A meta é que 
sejam fabricadas cerca de 2 mil máscaras por dia, 
indica o órgão de execução penal. 
 
“Diante dessa calamidade mundial, expusemos a 
grave situação sanitária nas unidades 
penitenciárias do Paraná ao doutor Danilo, que 
sensível ao grave momento que vivemos, 
prontamente se dispôs a repassar recursos para a 

aquisição de materiais para a confecção de máscaras para os presos e servidores do sistema”, 
afirma Isabel Kugler Mendes, presidente do Conselho. 
 
A decisão de repassar os recursos ao Conselho foi dada no âmbito de um processo em que Danilo 
já destinou recursos a diferentes entidades para o combate à pandemia da Covid-19, muitas delas 
Hospitais, como o Hospital do Trabalhador e o Hospital Regional do Litoral, considerados pelo 
Ministério da Saúde como de referência para atendimento de eventuais casos graves da doença, 
segundo o magistrado. 



 
 

 
Nas decisões, o magistrado registra que os valores repassados erão destinados à compra de 
equipamentos de proteção individual, insumos para atendimento dos pacientes infectado com a 
Covid-19, além de equipamentos hospitalares. 
 
O primeiro despacho do juiz nos autos cita inclusive a resolução do Conselho Nacional de Justiça 
que determina ao Judiciário que priorizasse a aquisição de materiais e equipamentos médicos 
necessários ao combate da pandemia da Covid-19 ao avaliar a destinação dos recursos 
provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão 
condicional do processo nas ações criminais. 
 
A prestação pecuniária é um tipo de pena restritiva de direitos na qual os réus de um processo 
pagam certa quantia, fixada pelo juízo. Ela é aplicada, por exemplo, em casos de menor potencial 
ofensivo ou a partir de sentenças condenatórias. Os recursos financiam projetos sociais 
apresentados por entidades públicas ou privadas previamente cadastradas. 
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TRF5 doa R$ 3,4 milhões para tratamento da Covid-19 
 

A Justiça Federal da 5ª Região já realizou, até o 
momento, a doação de R$ 3.490.655,36 para o 
combate à pandemia do Novo Coronavírus (Sars-
CoV-2), por meio das Seções Judiciárias da 
Paraíba (JFPB), de Pernambuco (JFPE) e do Rio 
Grande do Norte (JFRN). Os recursos obtidos 
derivam de penas de prestação pecuniária, 
transação penal, suspensão condicional de 
processo e acordos de não-persecução penal, 
impostos aos réus em varas criminais nas Seções 
Judiciárias. O repasse está de acordo com Ato 
Conjunto nº 1, assinado pela Presidência do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 e 
pela Corregedoria Regional da Justiça Federal na 
5ª Região, que permitiu a destinação dos valores 
para o enfrentamento da pandemia em toda a 5ª 
Região. 
 
Os valores repassados pelas três Seções 
Judiciárias estão sendo usados para aquisição de 
diversos materiais, tais como equipamentos 
médicos de gasoterapia (umidificadores, válvulas, 
fluxômetros, etc.), itens médico-hospitalares (álcool 
etílico 70%, avental descartável, catéter, luvas 
cirúrgicas, máscaras, termômetros etc.), 
medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados, 
equipamentos odontológicos, equipamentos de 
proteção (EPIs) para médicos e enfermeiros, bem 
como testes para detecção da Covid-19. As 
aquisições vão abastecer hospitais públicos 
universitários e as redes de saúde estaduais e 
municipais, integradas ao Sistema Único de Saúde 
– SUS, nos estados de Pernambuco, da Paraíba e 
do Rio Grande do Norte. 
 

Para efetivar o repasse dos recursos, as varas federais da 5ª Região têm recebido requerimentos de 
entes públicos, indicando o valor necessário e a finalidade do pedido. O Ministério Público Federal 
(MPF) também tem indicado entidades vinculadas ao SUS para recebimento dos recursos. 
 
O Ato Conjunto nº 1 foi assinado no dia 23 de março, pelo presidente do TRF5 em exercício, 
desembargador federal Lázaro Guimarães, e pelo corregedor-regional, desembargador federal 
Carlos Rebêlo. A medida do TRF5 considera a declaração de pandemia, pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), provocada pelo Coronavírus, assim como a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020. 



 
 

 
A iniciativa do Tribunal considerou, ainda, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e 
a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da Mensagem Presidencial nº 93/2020, que reconheceu 
o estado de calamidade pública no Brasil. Além disso, cumpre o disposto no artigo 9º da Resolução 
nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
 
Seções Judiciárias 
 
A Justiça Federal em Pernambuco realizou a doação de R$ 2.136.542,00. Os repasses atendem aos 
pedidos do Governo do Estado de Pernambuco, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Pernambuco e da Prefeitura do Município de Petrolina. Desse total, R$1.534.034,40 foram 
destinados ao Governo estadual, que possui 31 hospitais na Região Metropolitana e no interior. 
 
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) já liberou R$ 840.219,08. Para a Prefeitura Municipal de Patos 
(PB) foram doados R$ 20 mil, permitindo que o município adquirisse 100 unidades de cinco litros de 
álcool em gel 70%. Destaca-se também a liberação de R$ 400 mil para o Governo do Estado da 
Paraíba; R$ 250 mil, para a Prefeitura Municipal de João Pessoa; R$ 50 mil, para o Hospital 
Universitário/UFPB Lauro Wanderley (HULW); R$ 50 mil para o Hospital Universitário Alcides 
Carneiro (Huac), em Campina Grande. Houve, ainda, a destinação de R$ 39.919,08, que será usado 
para compra de equipamentos médicos e de proteção para três unidades de saúde: uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), o Hospital Regional de Sousa e o Hospital Regional de Cajazeiras. 
 
Já a Justiça Federal no Rio Grande do Norte destinou o total de R$ 513.824,28 para a Secretaria 
Estadual de Saúde empregar na aquisição de equipamentos médico-hospitalares e de equipamentos 
de proteção individual (EPIs), necessários no combate à Covid-19. 
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Pedidos de habeas corpus representam 72% dos processos 

no STF sobre coronavírus 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) já recebeu 548 
ações relativas à pandemia do novo coronavírus no 
país, sendo que a maioria delas, 72,5% (398) trata 
da concessão de habeas corpus, principalmente 
em processos penais – pedidos de liberdade 
provisória e prisão domiciliar. 
 
Do total de processos impetrados, o Tribunal 
proferiu decisões para quase metade deles – 298. 
 
Esses dados foram contabilizados até às 17h18 
desta quarta-feira (1º) no Painel de Ações Covid-19 
do STF. Esse número tende aumentar, uma vez 
que as informações são atualizadas a cada cinco 
minutos. 
 
Em relação aos temas gerais das ações, 329 
tratam de questões penais, 115 de assuntos de 
grande impacto e 59 de direito público e 
administrativo. O restante se encaixa em outros 
tópicos, como internacional e tributários. 
 
Além dos processos que tiveram início após a 
pandemia, o painel da Corte também apresenta 
petições protocoladas sobre o tema em processos 
que já tramitavam anteriormente. 
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DF: teleaula para estudantes da rede pública começa em 6 

de abril 
 

Em meio à quarentena devido à pandemia de 
coronavírus, as teleaulas para alunos da rede 
pública do Distrito Federal começarão na 
segunda-feira (06/04). Elas serão transmitidas 
pela TV Justiça, que pode ser assistida na tevê 
aberta no canal 53. Os vídeos educativos serão 
exibidos das 9h às 12h, neste primeiro momento, 
e terão conteúdo que vai desde a educação 
infantil até o ensino médio. 
 
A parceria com a TV Justiça foi uma das primeiras 
a serem fechadas desde que o governador Ibaneis 
Rocha (MDB) publicou decreto suspendendo as 
aulas para evitar a disseminação do coronavírus 
na capital. A partir de então, a equipe da 
Secretaria de Educação tem produzido material e 
estudado formas de como veicular vídeos já 
prontos por secretarias, como a do Amazonas, 
que já tinha conteúdos disponíveis. 
 
A programação começa com três horas por dia. O 
conteúdo veiculado mais cedo, por volta das 9h, 
será para a educação infantil. Ele vai progredindo 
com o passar dos minutos até chegar ao ensino 
médio. 
 
As teleaulas não vão substituir as presenciais ou 
contar como presença. Elas servem para que os 
alunos não percam conteúdo nesta época de 
quarentena, ampliada no decreto publicado na 
noite de quarta-feira (01/04). Agora, as atividades 
escolares ficam paralisadas até 31 de maio. 
 
A Secretaria de Educação também fechou 
parceria com a TV Gênesis, que vai exibir o 

conteúdo, mas ainda sem data marcada, e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), que cede os estúdios para as gravações. 
 
 “Estamos conversando também com a TV Escola. Podemos tentar passar o conteúdo de cada uma 
das etapas: infantil, fundamental e médio em cada uma das tevês para dividir o conteúdo. Ainda 
estamos estudando a forma”, afirmou o secretário de Educação do DF, João Pedro Ferraz, ao 
Metrópoles. 
 



 
 

A intenção desse material é atingir os 460 mil estudantes da rede pública de ensino. “Começamos o 
trabalho já no primeiro dia de suspensão. O conteúdo pela televisão chega a todos e é uma fase 
inicial desses novos tempos. Nosso desafio será a internet, levar para todos. Não podemos deixar os 
alunos parados. Nosso conteúdo está muito bom”, assegurou o secretário. 
 
Os materiais específicos para cada turma, de cada ano, serão disponibilizados por meio de 
plataforma digital, que deve ter os primeiros testes também a partir do dia 6. A plataforma, no 
entanto, começa para os 80 mil estudantes do ensino médio. E também não há previsão de que elas 
substituam as aulas presenciais e contem como hora/aula. 
 
Isso ainda é negociado com conselhos e Ministério da Educação (MEC). “Temos que seguir uma 
quantidade de horas, que foram flexibilizadas pelo MEC. Vamos liberar o conteúdo e esperar a 
validação do Conselho de Educação”, completou Ferraz. 
 
Na plataforma, os estudantes terão salas virtuais interativas, com professores e alunos. Será 
passado conteúdo e exercícios para cada nível de aprendizado. 
 
A Secretaria de Educação negocia parcerias de disponibilização de pacotes gratuitos com 
operadoras de telefonia para que os estudantes não precisem gastar seus dados de internet para 
estudar. 
 

 



 
 

Mais notícias importantes 
 
 
G1 - 2 de abril – 11h40 
Sobe para mais de 1.500 o número de presos soltos por risco de contraírem Covid-19 nas 
prisões do estado de SP 
Subiu para mais de 1.500 o número de presos soltos temporariamente e em caráter extraordinário 
por risco de contraírem a Covid-19 nos presídios do estado de São Paulo. Por determinação da 
Justiça, dessa vez, além dos presos do regime semiaberto, também foram libertados 
provisoriamente àqueles do sistema fechado. 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/02/sobe-para-mais-de-1500-numero-de-presos-
soltos-por-risco-de-contrairem-covid-19-nas-prisoes-de-sp.ghtml 
 
CONJUR - 2 de abril – 15h48 
Juíza da recuperação judicial autoriza assembleia geral de credores virtual no RS 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de recomendação aprovada no dia 31 de março, 
diz que o juiz pode autorizar a realização de uma sessão virtual da Assembleia Geral de Credores 
(AGC), ao invés da tradicional sessão presencial, desde que isso se faça necessário para a 
manutenção das atividades empresa em Recuperação Judicial (RJ). Por isso, em tempos de 
pandemia de Covid-19, a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da 
Comarca de Porto Alegre não hesitou em autorizar a AGC virtual de uma empresa de engenharia 
em recuperação. O despacho foi proferido na quarta-feira (1º/4), constituindo-se na segunda decisão 
tomada no mesmo sentido no país – a primeira autorização partiu da 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais de São Paulo, que autorizou a continuidade da AGC da Odebrecht em 
ambiente virtual, em 23 de março. 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-02/juiza-autoriza-assembleia-geral-credores-virtual-rs 
 
CONJUR - 2 de abril – 13h46 
Desembargador do TRF-3 revoga preventiva de idoso com doenças crônicas 
No atual cenário de pandemia da Covid-19, a prisão preventiva não deverá prevalecer nos casos em 
que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. O entendimento é do desembargador 
Maurício Yukikazu Kato, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao revogar prisão 
preventiva de um idoso que faz parte do grupo de risco caso contraia o novo coronavírus. A decisão 
foi tomada nesta terça-feira (31/3) em caráter liminar. 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-02/preventiva-crime-violencia-revogada-desembargador 
 
DIÁRIO DE PERNAMBUCO (PE) - 2 de abril – 11h33 
TJPE permite audiências de conciliação de conflitos via Whatsapp 
Como forma de agilizar a realização das atividades, em meio à pandemia de Covid-19, o Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (TJPE) tem implantado uma série de medidas de desenvolvimento dos 
trabalhos de forma virtual. Entre elas, a possibilidade da realização de audiências de conciliação por 
meio do aplicativo Whatsapp. 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/04/tjpe-permite-audiencias-de-
conciliacao-de-conflitos-via-whatsapp.html 
 
MÍDIA NINJA - 2 de abril – 01h56 
Pulmões ameaçados: Amazônia pode viver auge do Coronavírus durante temporada de 
queimadas 
Reportagem faz alerta sobre os riscos para a população da amazônia já que entre maio e junho de 
2019, a hospitalização infantil dobrou em relação à 2018: foram cinco mil casos que custaram R$ 1,5 



 
 

milhão a mais para o Sistema Único de Saúde (SUS), e maio é o começo do período de seca e de 
queimadas na região e deve ser a mesma época do pico de casos de coronavírus. 
https://midianinja.org/news/pulmoes-ameacados-amazonia-pode-viver-auge-do-coronavirus-durante-
temporada-de-queimadas/ 
 
#SUSConecta - 31 de março 
Semana da Saúde 2020: CNS propõe que conselhos intensifiquem ações online contra o 
desmonte do SUS 
O CNS organiza diversas ações on line para defender mais recursos financeiros e humanos para o 
SUS diante da pandemia do novo coronavírus. 
http://www.susconecta.org.br/semana-da-saude-2020-cns-propoe-que-conselhos-intensifiquem-
acoes-online-contra-o-desmonte-do-sus/ 
 
 


