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Impactos do coronavírus no sistema prisional 
 

ANE CARVALHO 
LUCAS BAPTISTA 
Advogados especialistas em direito criminal 
 
Praticamente dois meses se passaram entre a 
primeira ocorrência do coronavírus na China e a 
confirmação do primeiro caso no Brasil. Apesar 
disso, as medidas governamentais de prevenção 
só passaram a ser divulgadas e colocadas em 
prática recentemente, principalmente em função 
dos alertas soados na Itália e Espanha, países que 
exemplificaram a gravidade da propagação da 
doença no Ocidente. Nas últimas semanas, os 
governos estaduais e federais decretaram a 
suspensão de aulas, shows, sessões de teatro e 
cinema, eventos científicos e aglomerações 
julgadas desnecessárias. Mas e o sistema 
prisional? 
 
Em tempos de alta comoção e repercussão das 
críticas - justificadas ou não - ao sistema prisional, 
existe um denominador comum: as atividades 
prisionais não podem ser suspensas. 
Imprescindível, portanto, a ponderação entre a 
manutenção da operação do sistema prisional e a 
segurança e saúde dos agentes penitenciários, 
médicos, visitantes e dos próprios presos. 
 
Estudos indicam que as prisões podem se tornar 
verdadeiras incubadoras de doenças. Dados de 
fevereiro deste ano apontam ao menos 550 casos 
do vírus nas prisões chinesas, além de uma onda 
de demissões de autoridades prisionais devido à 
ausência de medidas preventivas e de controle. 

 
Além da superlotação e a notória deficiência dos mecanismos de ventilação e salubridade dos 
presídios, a própria rotina prisional propicia a proliferação das doenças e o agravamento geral do 
quadro das vítimas. O baixo teor nutritivo da alimentação, o sedentarismo, o eventual uso de drogas 
e a fragilidade emocional inerente à condição de preso (as taxas de suicídio em presídio são 
quadruplicadas) formam um coquetel de condições perfeitas para tal. 
 
Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) indicam que a incidência 
de HIV é 138 vezes maior nas cadeias em comparação à população em geral. Além disso, 
pesquisas da Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz indicam que cerca de 10% dos presos têm 



 
 

tuberculose ativa, taxa cerca de 30 vezes superior à da população do estado do Rio de Janeiro. 
Como se sabe, tanto a tuberculose quanto o HIV são condições de risco antecedentes em se 
tratando do novo vírus. Inclusive, a imunodeficiência adquirida dos indivíduos portadores do HIV, 
associada ao maior risco de infecções secundárias, agrava ferozmente o número de óbitos em 
decorrência da Covid-19. 
 
Somado a isso está a inevitável rotatividade dos agentes penitenciários que, nesse cenário, figuram 
na perigosa e ingrata posição de possivelmente contrair e transmitir o vírus. Como forma de se 
antecipar aos riscos do vírus, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) anunciou a suspensão 
imediata das visitas sociais nos presídios federais por 15 dias. Medidas similares foram tomadas 
pela Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e pela administração de presídios 
estaduais. Além da suspensão das visitas, foi determinada a suspensão da saída temporária de 
Páscoa. 
 
Outros experimentos contra a propagação do vírus nos sistemas prisionais estão sendo colocados 
em prática internacionalmente. Nos Estados Unidos, começam a aparecer os primeiros pedidos 
formulados por advogados para a soltura de detentos provisórios, sob a alegação de "provável crise 
humanitária", com potencial contaminação dos presídios pelo vírus. O Irã, terceiro país no mundo 
com maior número de pacientes, decidiu pela liberação temporária de mais de 80 mil presos. O 
Brasil deve seguir por caminho parecido. 
 
Nesse cenário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu uma série de recomendações aos 
juízes e tribunais, como a revisão das prisões provisórias -- isto é, situação em que o detento ainda 
não foi condenado em definitivo - com prioridade para gestantes, lactantes, mães ou pessoas 
responsáveis por crianças de até 12 anos, idosos e outras presos que se enquadrem no grupo de 
risco para a doença. 
 
Além disso, o CNJ recomendou a suspensão da apresentação em juízo de presos em liberdade 
provisória, bem como a excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas. Decisões no 
mesmo sentido estão sendo proferidas desde semana passada, quando a propagação do vírus se 
agravou no Brasil. No último dia 12, o juízo da 13ª Vara Criminal de Salvador/BA substituiu a prisão 
preventiva de dois acusados por medidas cautelares diversas. Entre elas, o comparecimento mensal 
obrigatório, o recolhimento noturno e a proibição de se ausentar sem comunicação prévia. A medida 
pode ser revogada a qualquer momento, e o próprio juiz reconheceu o caráter excepcional e 
humanitário da decisão. 
 
A repercussão do vírus no mundo jurídico também mobilizou o Supremo Tribunal Federal (STF). O 
Ministro Marco Aurélio negou provimento a um pedido de tutela provisória formulado pelo Instituto de 
Defesa do Direito de Defesa (IDDD) na ADPF 347, pela liberação temporária de detentos em 
situação de risco. Apesar do pedido não ter sido provido por questões processuais, o ministro 
remeteu os autos ao plenário e aproveitou a oportunidade para expor sugestões aos juízes de 
execução. 
 
O ministro sugeriu que fossem examinadas a liberdade condicional a encarcerados inseridos em 
grupos de maior vulnerabilidade, como os com idade igual ou superior a 60 anos, o regime domiciliar 
aos soropositivos para HIV, diabéticos, gestantes, lactantes. 
 
No último dia 18, o plenário do STF decidiu por não referendar as recomendações feitas pelo 
ministro Marco Aurélio sob o argumento de que o pedido foi feito por parte ilegítima. Os ministros 



 
 

ressaltaram, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça tomou medidas para garantir a segurança e 
a saúde nos presídios, de modo que não seria necessária a judicialização da questão. 
 
Para o bem ou para o mal, o novo vírus pode representar o estopim de nova mentalidade acerca da 
sistemática e necessidade de expansão das políticas públicas de saúde: a de que, para além das 
grades e muros, os presídios não são um mundo à parte da sociedade. 
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Coluna do Estadão 
 

(...) » Kinder Ovo. O projeto de lei apresentado 
pelo ministro Dias Toffoli e "adotado" pelo senador 
Antonio Anastasia (PSD-MG) traz uma surpresa no 
artigo 13°: libera o arrendamento de terras, até 30 
de outubro, por empresas de capital 
majoritariamente estrangeiro. 
 
» Difícil rolar. Senadores ouvidos pela Coluna 
veem nesse ponto uma "forçação de barra". O 
tema é tão polêmico que até hoje não avançou 
projeto do senador Irajá Abreu (PSD-TO) que 
facilita a aquisição de terras rurais por estrangeiros. 
 
» Ainda bem. Apesar das críticas do ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, à recomendação do CNJ de 
liberar presos do "grupo de risco", secretários 
estaduais dizem que, na prática, ainda não foram 
registrados grandes "saidões", como temiam. 
 
» De olho. O presidente do CNJ, Dias Toffoli, 
recebeu carta elogiosa à medida, enviada pela 
ONG estrangeira Associação Para a Prevenção da 
Tortura. "Salvaguardar a saúde pública e salvar 
vidas é o objetivo final, que não pode ser mitigado 
por qualquer outro." (...) 
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CNJ e Saúde avalizam enterro sem atestado 
 

Uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autorizou o 
sepultamento e a cremação de corpos, antes 
mesmo da emissão das certidões de óbito, por 
causa da pandemia. As novas determinações, 
publicadas anteontem, também determinam que os 
registros de óbito mencionem a possibilidade de 
acometimento pelo coronavírus em casos de morte 
por doença respiratória suspeita. 
 
A antecipação dos sepultamentos está liberada 
para casos em que há "ausência de familiares ou 
pessoas conhecidas da vítima ou em razão de 
exigência de saúde pública". Corpos contaminados 
pelo vírus podem representar risco a profissionais 
que precisam manuseá-los para procedimentos 
fúnebres. Esse risco tem mudado rotinas e 
procedimentos. Cuidados extras estão sendo 
exigidos de profissionais do ramo. 
 
Assim como para médicos e enfermeiros, 
equipamentos de segurança, como máscaras e 
luvas, também são necessários para esses 
trabalhadores. Por isso, a Associação Brasileira de 
Empresas e Diretores do Setor Funerário 
formalizou pedido ao ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, para que seja constituída uma 
reserva técnica desses materiais. 
 
Roupas no lixo 
 
Trabalhando no ramo há 30 anos, Reis Divino de 

Oliveira, de 50 anos, decidiu tomar medidas drásticas. Por precaução, ele prefere se desfazer das 
roupas. "Se vejo que é uma que não dá para jogar fora, levo para o tanque e coloco água, 
desinfetante, o máximo que eu posso colocar em cima", contou. Outra estratégia é evitar abrir 
invólucros nos quais os corpos são transportados. 
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Projeto de suspensões em pandemia não vai liberar aluguéis 
 

Relatora de um projeto que permite, entre outras 
medidas emergenciais, o congelamento do 
pagamento de aluguéis, a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), sinalizou que vai elaborar um parecer 
“mais equilibrado” que o texto original, construído 
pelo vice-presidente da Casa, senador Antonio 
Anastasia (PSD-MG), a pedido do presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli. 
 
Tebet cogita suprimir o artigo que trata dessas 
mudanças para “evitar uma moratória geral e 
irrestrita”, como a permitida na proposta inicial. Ou 
até mesmo excluir o tema totalmente da proposta, 
que seria discutida em algum outro projeto em 
tramitação. 
 
O texto causou preocupação no setor imobiliário, 
que passou a pressionar os senadores. A proposta 
estabelece, entre outras coisas,que não poderá ser 
concedida liminar para desocupação de imóvel 
urbano em algumas ações de despejo até 31 de 
dezembro de 2020. A senadora diz que, se a 
proposta permanecer, é certo que esse prazo será 
reduzido. 
 
Além disso, o texto prevê que “locatários 
residenciais que sofrerem alteração econômico-
financeira, decorrente de demissão, redução de 
carga horária ou diminuição de remuneração", 
poderão suspender, total ou parcialmente, o 

pagamento dos aluguéis vencíveis a partir de 20 de março de 2020. Prevê ainda que, no caso de 
suspensão, os aluguéis vencidos deverão ser pagos parceladamente, a partir de 30 de outubro de 
2020, na data do vencimento. 
 
As parcelas, equivalentes a 20% dos aluguéis vencidos, se somarão à prestação dos aluguéis a 
vencer, diz o texto da proposta. 
 
Por outro lado, o projeto também torna possível ao locador retomar o imóvel para uso próprio ou de 
seus familiares. 
 
De acordo com Simone Tebet, é preciso “aperfeiçoar" o conteúdo referente ao despejo e suspensão 
dos aluguéis. “Buscaremos evitar uma moratória geral e irrestrita que poderia prejudicar não só o 
locador, que muitas vezes depende da renda do aluguel, como complemento da aposentadoria, até 



 
 

para comprar remédios e se alimentar; mas também o inquilino que, conforme o texto, teria que, 
mensalmente, por vários meses após o período da suspensão, pagar um valor equivale ao dobro do 
que pagava, a fim de compensar os atrasados”, apontou a senadora. 
 
Ainda assim, Simone Tebet defendeu que a ideia da proposta é “importante e necessária”, pois “cria 
um arcabouço legal de natureza emergencial e transitória no setor privado”, a fim de evitar os 
transtornos econômicos decorrentes da interrupção de atividades econômicas, demissões e queda 
de rendimento. 
 
O texto de Anastasia foi construído com o respaldo de autoridades do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público e traz uma série de mudanças temporárias em 
determinações legais como forma de dar segurança jurídica durante a pandemia. 
 
Há, por exemplo, a previsão de suspensão dos prazos prescricionais—ou seja, crimes e delitos não 
contariam prazo para prescrição nesse período de calamidade pública. O texto também postega em 
18 meses a vigência da chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que passaria a 
valer a partir de agosto. Por fim, o projeto restringe pelos próximos meses o direito de devolução de 
mercadorias. 
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MP que autoriza corte de salário de até 100% tem trecho 

inconstitucional, dizem advogados; entenda 
 

O texto da MP (Medida Provisória) 935, que 
autoriza o corte de salários e jornadas de 
trabalhadores em até 100%, contém um trecho 
inconstitucional e outros potencialmente ilegais, 
segundo advogados ouvidos pela reportagem. 
 
O principal problema é a possibilidade, instituída 
pela MP, de as empresas reduzirem salários e 
jornadas de trabalho por meio de acordo individual 
com os trabalhadores. 
 
A Constituição proíbe em seu artigo 7º a redução 
salarial, a menos que ela esteja prevista em 
acordo ou convenção coletiva. 
 
“A via do acordo individual não é permitida, nem 
em situação de calamidade pública. Precisa ser 
feito por acordo coletivo e os sindicatos têm se 
mostrado abertos à negociação neste momento de 
crise”, diz Antônio de Freitas Jr., professor de 
direito do trabalho da USP. 
 
“A figura do acordo individual é inconstitucional, 
embora haja decisões recentes do Supremo que 
possam relativizar isso. De qualquer modo, a 
minha recomendação a clientes é fazer qualquer 
redução de jornada e salário mediante acordo com 
o sindicato da categoria”, diz Cássia Pizzotti, sócia 
do escritório Demarest. 
 
A suspensão do contrato de trabalho prevista na 
MP também pode ser contestada no Judiciário, 
segundo Freitas Jr. “O texto entreabre o uso da 
suspensão do contrato de trabalho como forma 
mascarada de supressão do salário do 

trabalhador, o que é ilegal”. 
 
Esse benefício será acumulado, na maioria dos casos, com o pagamento de uma ajuda 
compensatória mensal pelo empregador que não terá natureza salarial, mas sim indenizatória. 
 
“Isso prejudica o trabalhador, porque esse valor não contaria para o cálculo de contribuição 
previdenciária, férias, 13º salário, ou FGTS. A empresa, por outro lado, ainda ganha porque poderá 



 
 

abater esse valor de seu lucro para cálculo de Imposto de Renda ou Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido”, diz Freitas Jr. 
 
Pela norma, as empresas poderão negociar com cada empregado, independentemente da faixa 
salarial, corte salarial de exatamente 25%. Para cortar 50% e 70%, a negociação poderá ser 
individual apenas com funcionários de duas faixas salariais: até três salários mínimos (R$ 3.117) ou 
mais de R$ 12.202. 
 
“Pelo anúncio do governo, quem tem salários menores poderia negociar diretamente com o patrão, o 
que não está previsto na Constituição. A lógica é de que a redução não seria tão significativa nesses 
casos, porque seria complementada pelo benefício pago pelo governo, mas o sindicato pode ser 
mais necessário justamente para essa faixa”, diz Otavio Pinto e Silva, sócio do Siqueira Castro. 
 
Entenda o texto da MP: 
 
Suspensão de contrato: 
 

• Pode valer por até dois meses, mas exige compromisso da empresa da manutenção do 
emprego por período igual ao da suspensão. 

• Pode ser negociada de maneira individual para funcionários com salários até três salários 
mínimos (R$ 3.117) ou superiores a duas vezes o teto da Previdência (R$ 12.202). 

• Se negociada com o sindicato e prevista em acordo ou convenção coletivos, pode valer para 
todos os trabalhadores. 

• Empresas que faturem mais de R$ 4,8 milhões anuais e façam suspensões de contrato 
precisarão pagar ao trabalhador uma ajuda compensatória equivalente a 30% do salário. O 
governo complementaria o valor com um benefício no valor de 70% do seguro-desemprego 
ao qual o trabalhador teria direito. 

• Empresas do Simples (com receita bruta de até R$ 4,8 milhões ao ano) que usarem o 
dispositivo não precisarão pagar nada ao empregado. Nesses casos, o governo pagará ao 
trabalhador suspenso um benefício mensal no valor integral do seguro-desemprego ao qual o 
empregado teria direito. 

 
Redução de jornada e salário: 
 

• Pode valer por até três meses, desde que posteriormente o emprego do trabalhador seja 
mantido por período igual ao da redução. 

• O valor pago pela hora de trabalho do empregado deverá ser mantido. 
• Poderá ser negociada de maneira individual com qualquer funcionário, independentemente da 

faixa salarial, se a redução salarial proposta for de exatamente 25%. 
• Poderá ser negociada individualmente com funcionários com salários de até três salários 

mínimos (R$ 3.117) ou superiores a duas vezes o teto da Previdência (R$ 12.202), se a 
redução salarial proposta for de 50% ou 70%. 

• Precisa constar em acordo ou convenção coletiva nos demais casos. Nessa categoria, a 
redução poderá, inclusive, ser inferior a 25% e superior a 70%. 

 
Valores do benefício pago pelo governo em caso de redução de jornada e salário: 
 

• Redução inferior a 25%: não recebe benefício. 
• Redução de 25% a 49%: complemento de 25% do salário-desemprego a que o trabalhador 

teria direito. 



 
 

• Redução de 50% a 70%: complemento de 50% do salário-desemprego a que o trabalhador 
teria direito. 

• Redução superior a 70%: complemento de 70% do salário-desemprego a que o trabalhador 
teria direito. 
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Toffoli enquadra juiz que disse que covid-19 só não é risco a 

astronautas 
 

Um desembargador do TJ-SP (Tribunal de Justiça 
de São Paulo) que negou pedido de prisão 
domiciliar a uma detenta terá de explicar sua 
decisão ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O 
magistrado escreveu em sua decisão que 'dos 
cerca de 7.780.000.000 de habitantes no planeta 
Terra', apenas os 3 astronautas 'da estação 
espacial internacional por ora não estão sujeitos à 
contaminação pelo famigerado coronavírus'. 
 
O pedido de esclarecimentos (íntegra - 101 KB) foi 
feito nesta 4ª feira (1º.abr.2020) pelo presidente do 
conselho e do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Dias Toffoli. 
 
O pedido de prisão domiciliar negado pelo juiz de 
São Paulo foi movido pela Defensoria Pública do 
Estado, que solicitava o direito a uma detenta 
como forma de prevenção à covid-19, doença 
causa pelo novo coronavírus. 
 
O desembargador Alberto Anderson Filho negou a 
solicitação citando, em seu despacho, 3 
astronautas ocupantes da estação internacional: 
'Andrew Morgan, Oleg Skripocka e Jessica Meier. 
O 1º, há 256 dias, e os outros 2, há 189 dias, 
portanto há mais de 6 meses, por ora não estão 
sujeitos à contaminação pelo famigerado 
coronavírus', escreveu. A decisão (íntegra - 343 
KB) foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo. 
 
'Importante lembrar que os que estão há menos 
tempo fora do planeta, dele saíram em 25 de 
setembro de 2019, cerca de 2 meses antes das 
notícias acerca da pandemia que se iniciou na 

China. Portanto, à exceção de 3 pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de contaminação, 
inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à Terra no princípio de 
setembro de 2019', escreveu Filho. 
 
O juiz aponta, ainda, que é 'irrelevante' o argumento de risco de contágio da detenta dentro do 
presídio, citando pessoas 'privilegiadas' contraíram a doença, mas estão em tratamento: 'Portanto, o 
argumento do risco de contaminação pelo covid-19 é de todo improcedente e irrelevante. Inúmeras 
pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada, tais como: o Príncipe Albert 



 
 

de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem de sucessão ao trono, o presidente 
do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram contaminados e estão em tratamento'. 
 
'Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam expostas a evidente e 
sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas, máscaras etc), rígidas regras de 
higiene e etc, são infectadas pelo covid-19', ressalta o juiz. 
 
Toffoli deu 5 dias para que a Presidência do TJ-SP seja acionada e outros 15 para que o referido 
magistrado apresente informações acerca de sua decisão. Em sua decisão, o ministro dispõe na 
íntegra a reportagem produzida pela colunista da Folha Mônica Bergamo, destacando a negativa à 
prisão domiciliar com as justificativas questionadas. 
 
Recomendação do CNJ 
 
O CNJ emitiu recomendação em 17 de março (íntegra - 129 KB) a tribunais e magistrados para 
adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no sistema de Justiça penal e 
socioeducativo. As medidas devem vigorar por 90 dias, com possibilidade de prorrogação. A 
recomendação foi enviada aos presidentes de tribunais para divulgação aos magistrados. 
 
Em tese, são contemplados os detentos que se enquadram na seguintes condições, a serem 
analisadas individualmente pelos juízes presos que já alcançaram o direito e internos doentes. 
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Quem vai assumir essa responsabilidade dentro da casa da 

Justiça? 
 

Mario Medeiros Neto 
 
O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, no 
âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão 
Extraordinário para uniformizar o funcionamento 
dos serviços judiciários com o objetivo de prevenir 
o contágio pelo coronavírus (covid-19) e garantir o 
acesso à Justiça nesse período emergencial. 
 
O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o 
trabalho remoto dos servidores e magistrados e 
suspendeu os prazos à partir de 16 de março. 
Quanto ao Oficial de Justiça, que exerce atividade 
essencialmente externa, pois é ele que torna 
concreta, na rua, a Justiça junto aos 
jurisdicionados, teve sua atuação regulada pelo 
Comunicado Conjunto nº 249/2020, do Tribunal de 
Justiça de SP, destacando critérios e modos de 
atuação a serem observados, sempre em casos 
urgentes e excepcionais, de modo a atender aos 
cuidados e recomendações da Organização 
Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, 
autoridades estaduais e CNJ. 
 
Para surpresa de todos, a Corregedoria-Geral do 
Tribunal de Justiça publicou em 30 de março de 
2020 o Comunicado nº 260/2020 contrariando 
todas as recomendações acima mencionadas, 
expondo demasiadamente os Oficiais de Justiça à 
risco de contágio, portanto, de vida (própria e de 
outras pessoas que possa transmitir, como 
jurisdicionados e familiares), porque o teor do 
Comunicado permite que de acordo com o arbítrio 
dos corregedores permanentes, coordenadores da 
unidades cartorárias, ou ainda dos chefes das 

seções administrativas de distribuição de mandados, houvesse a expedição de mandados outros, 
inclusive os não urgentes, expondo os Oficiais de Justiça à risco desenfreado junto à população, 
desconsiderando, ainda, que os prazos continuam suspensos. 
 
Há inúmeros casos de Oficiais de Justiça já contaminados pela covid-19, tanto na Capital quanto no 
interior; pelo menos 3 deles estão na UTI; há casos de morte na família do Oficial de Justiça por 
contaminação de covid-19. 
 



 
 

Por sua vez, para os mandados emergenciais e realmente de urgência, o TJSP ficou de fornecer os 
EPIs como máscara, luvas e álcool gel, no entanto vem encontrando dificuldades para localizar tais 
itens em escassez no mercado. 
 
O Oficial de Justiça, em razão de sua exposição pelo trabalho externo pode ser considerado um 
vetor potencializado de transmissão do vírus para sua família, para os jurisdicionados, para os 
presidiários, enfim para todos os contatos em razão da sua função, e não olhar isso com o cuidado 
que a situação exige, é assumir uma responsabilidade que pode ter um resultado desastroso para 
todos. 
 
*Mário Medeiros Neto, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo 
(AOJESP) 
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Justiça do Trabalho já destinou R$ 80 milhões a ações 

contra o coronavírus 
 

Cerca de R$ 80 milhões oriundos de condenações 
ou acordos firmados na Justiça do Trabalho foram 
destinados a ações sociais e de saúde no 
enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil, 
causador da Covid-19, até o começo desta 
semana. 
 
USO  
Na Região Sudeste, por exemplo, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), em 
Campinas, determinou a liberação de R$ 1,4 
milhão de valores depositados em juízo e transferiu 
R$ 2,7 milhões para a Unicamp e para a Santa 
Casa de Valinhos. 
 
LEVANTAMENTO  
Os dados são do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. 
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Juízes destinam recursos de ações para coronavírus 
 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em sua 
Resolução n° 62/2020, recomendou aos juizes que 
priorizassem “a destinação de penas pecuniárias 
decretadas durante o período de estado de 
emergência de saúde pública para aquisição dos 
equipamentos de limpeza, proteção e saúde” 
diante da pandemia do novo coronavírus. 
Seguindo a mesma linha, o Judiciário baiano 
determinou, no Ato Conjunto n° 05/2020, a 
destinação "dos recursos provenientes do 
cumprimento de pena de prestação pecuniária, 
transação penal e suspensão condicional do 
processo nas ações criminais, para aquisição de 
materiais e equipamentos médicos necessários ao 
combate da pandemia Covid-19, a serem 
utilizados pelos profissionais da saúde de suas 
respectivas jurisdições". 
 
Na Comarca de Camacã, o Juiz Felipe Remonato, 
Titular da Vara Crime, Execuções Penais, Júri e 
Infância e Juventude, deferiu a liberação da 
quantia de R$ 70 mil para a Fundação Hospitalar 
Mata Atlântica, com o fim exclusivo de aquisição 
dos equipamentos de saúde e materiais 
necessários ao enfrentamento do Covid-19. Em 
sua decisão, o magistrado defendeu que “o 
Judiciário, apesar de firme, deve agir com 
sensibilidade peculiar neste momento, auxiliando 
os demais poderes constituídos no enfrentamento 
dessa pandemia". 
 
Juíza Auxiliar da 1a Vara Criminal de Santo 
Antônio de Jesus, Renata Rocha também acredita 
que o Poder Judiciário tem potencial para 
contribuir com soluções favoráveis a minimizar o 

impacto financeiro e social causado pela pandemia, como é o caso da destinação de recursos 
oriundos de ações penais. 
 
A proposta da Ia Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus, no entanto, busca assegurar, com tais 
recursos, a compra de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, ocasionada ou 
agravada pelo momento enfrentado. Conforme conta a Juíza Renata Rocha, a ideia do colega José 
Francisco de Almeida considerou a Resolução do CNJ que, além de orientar para a aquisição de 
materiais e equipamentos médicos para o combate à epidemia, deixa margem para outras formas de 
destinação. 



 
 

 
"Ponderando-se o potencial que a exclusão e a fome têm para impactar a criminalidade, parece ser 
salutar a medida, uma vez que os recursos em questão são originados, justamente, de ações 
penais. Neste sentido, é que se sugeriu à presidência do nosso Tribunal de Justiça da Bahia, por 
mim e pelo colega José Francisco, tal forma de destinação”, explica a Magistrada. 
 
Com o intuito de incentivar ainda mais ações como essas, o Comitê do Tribunal de Justiça da Bahia 
também estuda a publicação de novas orientações a respeito do direcionamento de recursos 
provenientes de ações penais. 
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O Tribunal cidadão e o engajamento na luta contra a Covid-

19 
 
EDVALDO PEREIRA DE MOURA 
DESEMBARGADOR E PROFESSOR 
 
O Brasil experimenta, nesta conturbada quadra 
histórica, um dos mais angustiantes e desafiadores 
momentos de sua longa e difícil existência. Como 
é de sabença geral, vivemos, presentemente, em 
quarentena, para evitarmos o avanço, 
extremamente rápido, de uma doença pouco 
conhecida e sem tratamento eficaz, pelo menos 
cientificamente comprovado. A epidemia da Covid-
19, trazida pelo coronavírus, é uma realidade dura, 
dolorosa, assustadora. Os nossos hospitais estão 
lotados, com suas UTIs, sem nenhuma vaga e 
nossa economia sofrendo o mais sério e 
gigantesco impacto. Esse vírus, apesar de 
pequeno, não só ameaça o Brasil gigante, mas 
todos os países do mundo. Por isso, não nos é 
possível, neste momento, relativizarmos essa 
pandemia, equiparando-a a uma 'gripezinha', como 
já o fizeram. Esse descuido por parte das 
autoridades governamentais de quase todos os 
continentes, mais preocupadas com as projeções 
estatísticas de suas economias, já custou milhares 
de vidas inocentes. No Brasil, até o dia de hoje, 
202 pessoas haviam falecido. A historiadora 
Christiane Maria Cruz e Souza, do Núcleo de 
Tecnologia em Saúde do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 
confrontando os efeitos da gripe espanhola, 
eclodida exatamente há um século, nos Estados 
Unidos, com a Covid-19, assim se explica: 'A 
liturgia das grandes epidemias é sempre muito 
parecida. Primeiro, as autoridades negam que ela 
exista, uma vez que é algo desconhecido e com 
potencial de abalar a economia e os sistemas de 

saúde existentes. Muitos dos discursos das autoridades, no início da pandemia de 1918, se 
assemelham ao que vemos hoje.' Resultado, a gripe espanhola, a mãe das pandemias, causada 
pelo vírus influenza do tipo A H1N1, contaminou mais de 500 milhões de pessoas e provocou entre 
17 a 50 milhões de mortes. No Brasil, sua cifra fatal deve ter chegado a 30 mil mortes. O próprio 
Presidente da República, Rodrigues Alves, reeleito para o cargo, foi atingido, mortalmente, pela 
gripe espanhola, no início de 1919. A pandemia de 1918/19/20 não poupou o rei Afonso XIII, da 
Espanha, o escritor Franz Kafka, o genial Walt Disney, Franklin Delano Roosevelt e Woodrow 



 
 

Wilson, dois norte-americanos, que presidiram aos Estados Unidos, e os dois irmãos videntes de 
Fátima: Jacinta Marto e Francisco Marto. O isolamento, a quarentena, o distanciamento social são 
as únicas medidas conhecidas em outros países, capazes de achatar a curva do número de 
infectados e trazer um mínimo de alento ao já colapsado SUS. Essas drásticas medidas, 
certamente, trarão grandes problemas de ordem econômica: empresas falirão, trabalhadores serão 
demitidos, autônomos perderão o pão de cada dia; tributos, impostos e taxas, deixarão de ser 
recolhidos aos cofres públicos. Mas, a questão que se coloca é: o que devemos salvar: a vida ou a 
economia? Esse é o momento de termos um lado na história e, pensamos que, o lado de um 
Tribunal Cidadão, sempre deverá ser o das vidas humanas. 
 
O momento é bastante difícil e desafiador. Pelas informações, há pouco divulgadas, até agora, em 
todo o mundo, 860 mil pessoas já foram infectadas por tão terrível pandemia, que apresenta um 
saldo de mais de 42 mil mortes, inclusive, no Brasil. 
 
Apesar da dramaticidade da situação, com que o mundo vem se deparando, nem tudo é desgraça e 
caos. O ameaçador coronavírus, trouxe, também, um lado bom, antes negligenciado: a união, a 
sensibilidade humana, o amor ao próximo, a solidariedade e a concretização daquela máxima: um 
por todos e todos por um. 
 
De fato, diante de tanto medo e de formas improvisadas de se viver, vimos surgir, igualmente, a 
sensibilidade humana, o amor ao próximo e a solidariedade, como frisamos. Simples gestos, de 
pessoas dos mais variados segmentos, expressam eloquentes lições de como podemos diminuir os 
impactos negativos e dolorosos, que estão mexendo com todos nós, neste instante de tão 
avassaladora crise: rede de apoio entre os vizinhos, para ir ao mercado e à farmácia, substituindo 
pessoas do grupo de risco da Covid19; redução do valor do aluguel de imóveis, por seus sensíveis 
proprietários; incentivo gratuito, em redes sociais, às atividades comerciais locais, para preservar os 
serviços prestados por profissionais liberais, como dentistas, professores particulares, psicólogos, 
engenheiros e outros; confecção de máscaras de proteção pelos presidiários de algumas 
penitenciárias, para a distribuição gratuita, aos trabalhadores do Sistema de Saúde, etc. 
 
Todos nós já vimos, certamente, o engajamento de muitos cidadãos, inclusive, daqueles que 
possuem pouco, apenas, a capacidade suficiente que os leva a entender que o momento é de 
ajudar, é de servir, é de agir com fraternidade, com humanismo e com solidariedade. 
 
No Piauí, como já foi divulgado, alguns empresários estão adquirindo respiradores para o colapsado 
Sistema de Saúde estadual. Cada respirador custa, aproximadamente, 85 mil reais. Para tanto, 
foram lançadas cotas de dois mil e quinhentos reais, que entre eles estão sendo vendidas. Um 
proprietário da rede hoteleira de Teresina, já ofereceu, com todo o espaço físico disponível, um dos 
seus estabelecimentos, ao governo estadual, para ser usado como hospital ou hospedaria dos 
profissionais de saúde, afastados de suas residências. 
 
No âmbito público, há outras ações acontecendo. Em notícia anunciada no dia 26 do mês de março, 
o Ministério Público do Trabalho informou haver instituído um cadastro nacional para diagnóstico das 
necessidades da rede pública e privada de saúde no país e que destinou cerca de 50 milhões de 
reais para as ações coordenadas de prevenção e enfrentamento à Covid-19, em todos os estados 
da Federação. A prefeitura de Teresina, pelo que sabemos, acaba de adiar a cobrança do IPTU, que 
se expirava no dia 31 de março. Até o Tribunal de Justiça do Piauí, graças à sensibilidade do seu 
atual gestor, já disponibilizou 600 mil reais, valor significativo para um Estado pobre como o nosso. 
Aliás, o Tribunal de Justiça de Rondônia, unidade federada do norte do país, também colocou à 
disposição do seu Sistema de Saúde 4 milhões de reais. 



 
 

 
Mas pelas informações veiculadas, deveríamos dispor de, pelo menos, 5 vezes mais leitos de UTIs e 
de respiradores, para podermos responder, mais satisfatoriamente, à demanda com internação de 
piauienses infectados por essa pandemia. 
 
Como é de sabença geral, o Sistema de Saúde do Piauí está cercado de inúmeras dificuldades, e é 
momento de surgir a Justiça solidária. Em caráter excepcional, diante da já anunciada e confirmada 
calamidade pública, a magistratura solidária deve estender os seus braços, por questão humanitária 
e de sensibilidade humana e política. 
 
A ajuda financeira é indispensável. Mas além dela, conclamamos todos os magistrados para que 
encarem essa luta no suporte a todos os profissionais da área de saúde, que estão na comissão de 
frente: a magistratura, em si, possui autoridade moral e indiscutível capacidade de mobilização, para 
que todos se envolvam nesse benfazejo clima, norteado pela mais elogiável sensibilidade política, 
tomada esta expressão no seu mais elevado e helênico sentido. 
 
E diante do fato de a magistratura encampar esse notável movimento cívico, em favor do nosso 
desestruturado Sistema de Saúde e dos nossos sofridos piauienses a que ele atende, com absoluta 
certeza, há de se conseguir ainda mais apoio moral e material dos outros representativos segmentos 
da sociedade a que pertencemos. 
 
Nesse aspecto, entendemos que a nossa dinâmica e acreditada Associação, com o apoio integral de 
sua Escola Superior da Magistratura, a que temos a honra de presidir, com todos os seus 
integrantes, pela credibilidade de que são portadores, terão condições de alavancar essa corrente 
do bem, para que se supere, sem tantas outras agruras, tão difícil e insustentável situação. 
 
A questão da solidariedade é muito mais do que a compra de aparelhos: é salvar vidas em nosso 
pobre, mas valoroso Piauí, notadamente dos grupos vulneráveis. E vai além. A contribuição do 
Tribunal de Justiça deve se estender aos efeitos da economia, que já vêm surgindo com o 
afastamento do convívio social da população. Nosso Estado não pode se empobrecer, ele não 
merece isso. Precisamos proteger nossas empresas e os nossos trabalhadores, que estão correndo 
sério risco. 
 
Com essa notável e bem pensada intenção, a AMAERJ e AMATRA 1, convocaram todos os seus 
magistrados a iniciarem uma campanha de doação de recursos no Estado do Rio de Janeiro, para a 
rede de saúde, durante a campanha do coronavírus. Desse movimento, participam magistrados de 
primeiro e segundo graus daquele Estado, que listaram 85 tipos de materiais imprescindíveis aos 
hospitais públicos, abrindo conta em algumas agências, como Itaú e Bradesco, orientando como as 
pessoas devem oferecer as suas ajudas financeiras. 
 
Por tudo isso, além do cumprimento do art. 9º, da Resolução n. 313/2020, do Conselho Nacional de 
Justiça, achamos por bem que o nosso egrégio Tribunal, destine mais verbas dos seus recursos 
próprios, que não façam parte do orçamento de que dispõe, para que sejam utilizadas no 
enfrentamento à Covid-19, que tanto nos atormenta e angustia. Devemos cortar na própria carne, 
pois muitos já o estão fazendo em outros Estados. É chegada a hora de nos reinventarmos, 
enquanto Poder e, para além de uma mera separação de funções, conjuguemos os nossos esforços, 
em parceria com o Executivo e com o Legislativo estaduais, para que passe a reinar a verdadeira 
harmonia, não só entre a tripartite atividade estatal, mas entre todos aqueles que habitam e vivem 
no nosso Piauí. 
 



 
 

Se for preciso, inclusive, que proponhamos alteração legislativa, através de projeto a ser 
encaminhado à nossa Assembleia. 
 
Sabemos que o fôlego financeiro do Poder Judiciário exige cuidados, por óbvio, e que a arrecadação 
irá cair. Mas isso não nos impede de termos um lado na história, conforme dito alhures: entre o lado 
da saúde financeira desse Poder e da saúde física e mental dos nossos jurisdicionados, não temos 
dúvida de que o mais confortável é de ocuparmos o do combate, sem trégua, a tão avassaladora 
pandemia. 
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Entidades que fiscalizam prisões apoiam recomendação do 

CNJ 
 

Uma semana após a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) recomendar aos países 
do continente a adoção do protocolo de prevenção 
à Covid-19 nas prisões lançado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o Colégio Nacional dos 
Defensores Públicos Gerais (Condege) e a 
Associação para a Prevenção da Tortura (APT) 
manifestaram apoio à Recomendação CNJ 
62/2020. Nela, o CNJ orienta tribunais sobre quais 
procedimentos seguir no sistema prisional e no 
sistema socioeducativo em relação à pandemia 
causada pelo novo coronavírus. 
 
A norma do CNJ se baseia nos direitos e nas 
liberdades fundamentais das pessoas mantidas 
em privação de liberdade pelo Estado brasileiro, 
conforme previsto na Constituição Federal, na 
legislação da área e nos tratados internacionais 
firmados pelo Brasil. A orientação considera o 
elevado risco de contágio da doença para todos 
que trabalham nos sistemas da justiça penal e da 
juvenil, sem deixar de observar o devido processo 
legal. 
 
A nota pública datada de 31 de março e assinada 
pelo presidente do Condege e Defensor Público-
Geral de Pernambuco, José Fabrício Silva de 
Lima, ressalta a pertinência de se recomendar aos 
juízes reavaliar todas as prisões preventivas que 
já tenham durado mais de 90 dias ou que tenham 
sido decretadas por crimes cometidos sem 
violência ou grave ameaça à pessoa. 
 
Além disso, o CNJ orienta os magistrados a 
somente decretar novas prisões preventivas em 

situação de “máxima excepcionalidade”, observados os protocolos das autoridades sanitárias. Até o 
último dia de março, o novo coronavírus havia contaminado pelo menos 5,7 mil pessoas no território 
nacional, de acordo com o Ministério da Saúde. 
 
O presidente do Condege ainda menciona a possibilidade de antecipar, sempre que o caso for 
pertinente, a saída do regime fechado e do semiaberto. “Entendemos que tais medidas são 
fundamentais para evitar que a pandemia se alastre entre a população carcerária, sabidamente 



 
 

formada por inúmeros membros dos chamados grupos de risco, tais como idosos e tuberculosos”, 
afirmou. 
 
Superlotação 
 
No sistema carcerário brasileiro, os cerca de 9,7 mil homens e mulheres maiores de 60 anos 
representam o triplo do número de vagas destinadas a esse público, 2.919. Outros grupos de risco 
incluem 8,8 mil tuberculosos e 7,7 mil portadores do vírus HIV, além de 13,6 mil doentes de outras 
enfermidades contagiosas, como sífilis e hepatite. 
 
“É notório o problema da superlotação dos presídios, o que expõe não apenas os presos, mas 
também profissionais que ali trabalham, como carcereiros e prestadores de serviço, aos piores 
riscos da pandemia”, disse o defensor público geral. De acordo com o Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), além de 758 mil presos, o sistema prisional possui 82 mil trabalhadores, entre 
servidores e funcionários terceirizados. 
 
Emergência mundial 
 
O documento encaminhado pela APT ao presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, aponta que outros países já adotaram estratégias sugeridas pelo CNJ na 
Recomendação 62/2020 para enfrentar a emergência mundial de saúde. Medidas visando reduzir a 
população carcerária vêm sendo adotadas em diversos países, seja por meio da redução da porta 
de entrada (por exemplo, na França no que tange a penas curtas), ou por meio de saídas 
antecipadas ou medidas alternativas à detenção. 
 
Na Polônia, medidas convertendo o sistema fechado em prisão domiciliar ou monitoramento 
eletrônico estão sendo ampliadas e beneficiarão em torno de 12.000 pessoas. “Na Índia, 3.000 
pessoas presas, estão sendo colocadas em liberdade, seja com liberdade condicional ou fiança; na 
Califórnia, Estados Unidos, a saída antecipada está sendo concedida a aproximadamente 3.500 
pessoas custodiadas, num esforço para reduzir a aglomeração”, afirmou na declaração de apoio a 
secretária-geral da entidade, Barbara Bernath. 
 
De acordo com a APT, medidas propostas pelo CNJ se alinham a declarações recentes da alta 
comissariada dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a ex-presidente do Chile, Michelle 
Bachelet, e do Subcomitê para a Prevenção da Tortura das Nações Unidas. Bachelet observou que 
a precariedade das condições sanitárias e a aglomeração inerente ao ambiente prisional agravam a 
vulnerabilidade da saúde dos presos neste momento de pandemia, ainda mais se considerando a 
superlotação verificada no Brasil. O Subcomitê para a Prevenção da Tortura das Nações Unidas 
apontou as medidas não privativas de liberdade previstas nas Regras de Tóquio (protocolo da ONU 
para tratamento de presos) como alternativa à manutenção de pessoas custodiadas sem que 
ameacem a sociedade. 
 
Outras entidades 
 
Nesta quarta-feira (1º/4), a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) 
também manifestou apoio à Recomendação. A entidade destacou a importância do adequado 
enfrentamento da emergência de saúde pública “para a garantia da ordem interna e da segurança 
nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, de modo a evitar conflitos, motins e rebeliões e 
preservar a integridades das pessoas custodiadas e dos agentes públicos que atuam nessas 
instituições”. Especialistas na área criminal e penal e entidades como o Instituto Brasileiro de 



 
 

Ciências Criminais (IBCCRIM) e Conectas Direitos Humanos, também avaliaram positivamente as 
orientações dadas aos tribunais pelo CNJ. 
 
  



 
 

Mais notícias importantes 
 
 
FOLHA DE S.PAULO - 1 de abril – 21h19 
Para evitar disseminação de coronavírus, STJ manda soltar preso que não pagou fiança 
Para evitar a disseminação do novo coronavírus nos presídios brasileiros, o STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) mandou soltar todos os detentos que podiam estar em liberdade, mas seguem presos 
por não terem pago fiança. A decisão é do ministro Sebastião Reis Júnior. Ele entendeu ser 
irrazoável manter as pessoas nos presídios em meio à pandemia. Este é mais um movimento do 
STJ para desafogar as prisões e evitar o alastramento da doença nos cárceres do país. 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/para-evitar-disseminacao-de-coronavirus-stj-manda-
soltar-preso-que-nao-pagou-fianca.shtml 
 
FOLHA DE S.PAULO - 1 de abril – 21h19 
Crise do coronavírus eleva pedidos de renegociação dos preços de aluguéis 
Há mais de cinco anos, o grupo Gazin, um dos maiores varejistas do país, com 243 lojas e forte 
presença no interior, aluga um determinado imóvel para comercializar colchões. O ponto de venda 
está fechado desde 20 de março devido a medidas de isolamento social para combater o 
coronavírus. Como a Gazin nunca atrasou o pagamento, o proprietário do imóvel, que pediu à 
reportagem anonimato, diz ter recebido com surpresa um email da varejista informando que pagaria 
só a metade do aluguel referente a março. O documento, ao qual a Folha teve acesso, foi enviado 
em 25 de março a pelo menos 170 destinatários, entre locadores e imobiliárias responsáveis pelos 
imóveis alugados pela Gazin. 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/crise-do-coronavirus-eleva-pedidos-de-
renegociacao-dos-precos-de-alugueis.shtml 
 
NEXO - 1 de abril – 23h16 
As disputas em torno do auxílio emergencial para informais 
A proposta de auxílio emergencial no valor de R$ 600 foi sancionada pelo presidente, espera-se que 
esse auxílio ajude 54 milhões de brasileiros autônomos e informais de baixa renda 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/01/As-disputas-em-torno-do-aux%C3%ADlio-
emergencial-para-informais 
 
O SUL (RS) - 1 de abril – 21h08 
Abertas inscrições para cursos online gratuitos do STF Educa 
O projeto STF Educa, fruto de parceria entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e o CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça), abre inscrições para cinco cursos a distância a partir desta quarta-feira (1º). 
Esse segundo ciclo traz como novidade a inclusão de dois cursos: “Reflexões sobre a Lei de 
Improbidade Administrativa” e “Imunidades e Isenções Tributárias na Constituição e no STF”. 
Também estão disponíveis os cursos “Introdução ao Direito Constitucional e ao Controle de 
Constitucionalidade”, “Atualização Gramatical”, e “Quando nasce um pai: orientações básicas sobre 
paternidade responsável”. 
https://www.osul.com.br/abertas-inscricoes-para-cursos-online-gratuitos-do-stf-educa/ 
 
CONJUR - 2 de abril – 10h18 
TJ-SP permite intimação de vítimas por WhatsApp durante pandemia de Covid-19 
A Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo publicou três novos comunicados que tratam de 
medidas relacionadas ao trabalho do Judiciário paulista durante o período de isolamento social e 
trabalho remoto em razão da pandemia de Covid-19. 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-02/tj-sp-permite-intimacao-vitimas-whatsapp-durante-pandemia 



 
 

 
CONJUR - 2 de abril – 07h54 
Desembargador minimiza coronavírus e diz que tráfico é tratado com "leniência" 
Ainda que haja decisão anterior determinando que um dependente químico seja internado e que o 
próprio Ministério Público tenha recomendado a internação, isso não é o suficiente para que o réu 
tenha sua liberdade decretada. O entendimento é do desembargador Xisto Albarelli Rangel Neto, da 
3ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, ao indeferir revogação de prisão preventiva. O réu é 
acusado de tráfico e associação para o tráfico. 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-02/decisao-desembargador-tj-sp-minimiza-coronavirus 
 
CONJUR - 1 de abril – 21h00 
Entre 17 e 27/3, TST julgou 38% mais processos que mesmo período de 2019 
Durante o período de isolamento social preventivo ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), o 
Tribunal Superior do Trabalho aumentou em 38% a média de processos julgados em sessão durante 
a quarentena. 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-01/tst-divulga-dados-produtividade-referentes-quarentena 
 
O POVO (CE) - 2 de abril – 00h00 
CE tem pelo menos 1321 detentos em grupos de risco 
Até o momento, não há casos confirmados nem suspeito de Covid-19 no sistema prisional cearense, 
conforme a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Mas instituições que atuam no sistema 
prisional alertam para as más condições estruturais e superlotação que podem permitir uma maior 
propagação do vírus entre os presos. A preocupação maior é com aqueles que são considerados 
parte do grupo de risco: há, pelo menos, 1.321 detentos nessa situação, conforme a SAP. 
https://mais.opovo.com.br/jornal/cidades/2020/04/02/ce-tem-pelo-menos--1321-detentos-em-grupos-
de-risco.html 
 
 
 


