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Brasil tem 667 mortes por coronavírus, segundo Ministério 

da Saúde 
 

O número de casos confirmados de covid-19 no 
Brasil saiu de 12.056 para 13.717, conforme os 
dados oficiais desta terça-feira, 7. Foram 1.661 
novos casos notificados nas últimas 24 horas. As 
mortes provocadas pelo novo coronavírus 
chegaram a 667. Até segunda-feira, 553 vidas 
haviam sido vidas perdidas.  
 
Há pessoas infectadas em todos os estados 
brasileiros. Só Tocantins não registrou morte por 
covid-19 até este momento. Com base na 
comparação entre infecções e mortes, o índice de 
letalidade do vírus está em 4,9%. O balanço foi 
divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde desta 
terça, com totais atualizados até 14 horas.  
 
Apesar dos números em ascensão, o total de 
pessoas infectadas no País é ainda maior. O País 
enfrenta problemas de oferta de testes que 
comprovam a contaminação pelo vírus mesmo 
para os casos considerados suspeitos, e o governo 
reconhece a subnotificação. 
 
Na entrevista coletiva realizada nesta terça, o 
ministério deve detalhar a estratégia de transição 
do isolamento social amplo para o isolamento 
social seletivo. No último boletim epidemiológico da 
pasta, divulgado na segunda, a medida foi inserida 
como recomendação para regiões que não 
comprometeram mais da metade da capacidade de 
atendimento. 
 
O ministério passou a defender que cidades com 
diferentes situações de epidemia devem ter 

estratégias diferentes para o enfrentamento. Mesmo assim, tem reiterado que o isolamento social é 
a única medida disponível para que o total de infecções não cresça de maneira descontrolada e leve 
o sistema de saúde a um colapso. 
 
Embora o risco de complicações pela doença seja maior entre os mais velhos, o Brasil já registrou 
morte de adolescentes pela covid-19. A Secretaria da Saúde de Pernambuco confirmou na segunda-
feira, 6, a morte de um adolescente de 15 anos pelo novo coronavírus. O jovem é a vítima mais nova 
registrada no Estado, que na análise do governo caminha para a fase de “aceleração descontrolada” 
da doença. 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-667-mortes-por-coronavirus-segundo-ministerio-da-saude,70003263668
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-667-mortes-por-coronavirus-segundo-ministerio-da-saude,70003263668


 

 

 
Já em São Paulo, Estado mais afetado pela doença até agora, boletim divulgado na segunda, 6, no 
site da Secretaria Estadual de Saúde indica que, do total de mortes, duas foram de pessoas entre 10 
e 19 anos de idade, sendo que uma delas não tinha nenhum fator de risco associado.  
 
Tensão 
 
A decisão sobre como enfrentar o avanço da doença no País gerou desgastes entre o presidente 
Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Enquanto Mandetta defende medidas 
de isolamento social, Bolsonaro já incentivou manifestações, passeou por Brasília e fala em favor da 
reabertura do comércio.  
 
Em meio à tensão e a desentendimentos públicos, ficou posta em dúvida a permanência de 
Mandetta no cargo. No domingo, Bolsonaro disse, sem mencionar o subordinado, que "algo subiu na 
cabeça" de pessoas de seu governo, mas que a "hora deles vai chegar". 
 
Sob "fritura" e depois de ter as gavetas limpas, Mandetta anunciou na noite de ontem que 
permanece no cargo, e reiterou que "médico não abandona paciente." Sem citar diretamente 
Bolsonaro, ele reclamou de críticas que, em sua visão criam dificuldade para seu trabalho à frente 
da pasta. 
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Após quase perder cargo, Mandetta assina artigo reforçando 

isolamento contra coronavírus 
 

Um dia após balançar no cargo e ter o seu “dia do 
fico”, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
assina nesta terça, 7, um relatório técnico com um 
grupo de cientistas e técnicos do ministério em que 
reforça a importância do isolamento social para 
combater o avanço do novo coronavírus no País. E 
alerta que, mesmo com as medidas que vêm 
sendo adotadas, “um aumento nos casos de covid-
19 é esperado nos próximos meses”. 
 
O texto tem como primeiro autor o infectologista 
Julio Croda, pesquisador da Universidade Federal 
do Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Fiocruz, e que 
até o fim de março era diretor do Departamento de 
Imunização e Doenças Transmissíveis do 
ministério. Ele estava de férias e saiu por 
divergências internas. Também assinam o texto 
outros técnicos da pasta, como o secretário de 
Vigilância, Wanderson de Oliveira. 
 
 “Vários modelos matemáticos mostraram que o 
vírus potencialmente estará circulando até meados 
de setembro, com um pico importante de casos em 
abril e maio. Assim, existem preocupações quanto 
à disponibilidade de unidades de terapia intensiva 
(UTIs) e ventiladores mecânicos necessários para 
pacientes hospitalizados com covid-19, bem como 
a disponibilidade de testes de diagnóstico 
específicos, particularmente RT-PCR (o molecular, 
tipo mais preciso de exame) em tempo real, para a 
detecção precoce da covid-19 e a prevenção de 
transmissão subsequente”, escrevem os autores 
na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical. 

 
O texto – um relato sobre como se deu a preparação do ministério para a pandemia – foi entregue 
para a revista no último dia 2, quando cresciam as divergências da pasta com o presidente Jair 
Bolsonaro, que tem defendido um abrandamento das medidas e que as pessoas voltem a trabalhar.  
 
Ao Estado, Croda afirmou que foi coincidência o artigo sair um dia depois do auge do desgaste entre 
o ministro e o presidente. Em pronunciamento à imprensa no começo da noite dessa segunda-feira, 
6, ao dizer que permaneceria no cargo, Mandetta pediu “paz” para chefiar a pasta.  
 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apos-quase-perder-cargo-mandetta-assina-artigo-reforcando-isolamento-contra-coronavirus,70003262810
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apos-quase-perder-cargo-mandetta-assina-artigo-reforcando-isolamento-contra-coronavirus,70003262810


 

 

“Se mantivermos o nível de isolamento atual, teremos leito. Caso contrário, teremos aumento 
exponencial”, explicou Croda sobre as perspectivas para o Brasil apontadas no relatório. “Vão subir 
os casos, mas ainda teremos capacidade de responder. Sem as medidas, porém, não teremos essa 
capacidade”, disse o especialista. 
 
“Se o distanciamento social for eficaz limitando o acesso do público apenas a serviços essenciais, o 
impacto econômico pode ser mitigado enquanto a epidemia é controlada”, escreveram os autores do 
relatório. 
 
Quarentena só de idosos pode levar a até 529 mil mortes no Brasil 
 
Na semana passada, um estudo do Imperial College, de Londres, estimou que até 529 mil mortes 
poderiam ocorrer no Brasil em um modelo de isolamento social um pouco mais brando na população 
como um todo e mais rigoroso somente entre os idosos. Já uma estratégia de isolamento para todo 
mundo poderia reduzir as vítimas para algo em torno de 44 mil. 
 
Nesta segunda, o Brasil registrou oficialmente 553 mortes em decorrência da infecção e passou dos 
12 mil casos confirmados. Em seu pronunciamento, o ministro reafirmou seu compromisso com a 
ciência e com o isolamento. “Não vamos perder o foco: ciência, disciplina, planejamento, foco. Esses 
barulhos que vêm ao lado, Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, esquece. Foco aqui.” 
 
Algumas horas antes, no que foi interpretado como um afrouxamento, Oliveira afirmou que poderá 
ocorrer uma redução do isolamento social em regiões que não comprometeram mais do que metade 
da capacidade de atendimento instalada antes da pandemia do novo coronavírus. A nova diretriz foi 
publicada no boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta segunda. 
 
Apesar disso, Oliveira, assim como Mandetta faria horas depois, reforçou a importância do 
isolamento amplo neste momento.  "A teoria do distanciamento social seletivo, em que abro o 
sistema para que populações jovens possam transitar, se infectar e criar com isso imunidade de 
rebanho, em teoria ela é razoável. Não tem problema do ponto de vista metodológico, desde que 
tivéssemos leitos, respiradores e equipamentos de proteção suficientes", afirmou o secretário. "O 
único instrumento de controle existente, possível e disponível é o distanciamento social". 
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OAB reforça ao STF necessidade de liminar para que 

Presidência cumpra protocolos da OMS no combate ao 

coronavírus 
 

A OAB Nacional protocolou no Supremo Tribunal 
Federal (STF), nesta segunda-feira (6), uma 
petição na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 672, que contesta 
os argumentos da Advocacia-Geral da União 
(AGU) e reafirma a solicitação de medida cautelar 
para o cumprimento das medidas de isolamento 
determinadas pelo Ministério da Saúde (MS); o 
respeito às determinações dos governadores e 
prefeitos em relação ao funcionamento das 
atividades econômicas e as regras de 
aglomeração; e não interferência nas atividades 
técnicas do MS paramentadas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 
 
A petição também requer que o Poder Executivo 
realize a implementação imediata dos benefícios 
emergenciais para desempregados, trabalhadores 
autônomos e informais, bem como faça a imediata 
inclusão das famílias que se encontram na fila de 
espera do programa Bolsa-Família, concedendo-se 
o prazo de 48 horas para o cumprimento. 
 
De acordo com o documento, “as medidas no 
campo da saúde são constantemente 
enfraquecidas e ameaçadas por uma atuação 
reiterada e sistemática do Presidente da República 
no sentido de minimizar a crise, de desautorizar a 
estratégia de isolamento social, defendida pela 
OMS e pela própria Pasta da Saúde, e de atacar 
governadores que têm adotado medidas sanitárias 
restritivas”. 
 

No campo econômico, a petição aponta que o Governo Federal desprezou os impactos na economia 
propondo medidas inadequadas para as demandas geradas pela pandemia, além de propor 
medidas de renda e trabalho de alcance limitado e implantação em ritmo lento face a urgência do 
momento. 
 
Em relação aos pronunciamentos oficiais da Presidência da República, a petição ressalta que “além 
de provocar insegurança e atraso na resposta governamental, o Presidente usa da sua autoridade e 
do seu próprio exemplo para instigar a população a descumprir as ordens oficiais de caráter técnico”. 

https://www.oab.org.br/noticia/58037/oab-reforca-ao-stf-necessidade-de-liminar-para-que-presidencia-cumpra-protocolos-da-oms-no-combate-ao-coronavirus
https://www.oab.org.br/noticia/58037/oab-reforca-ao-stf-necessidade-de-liminar-para-que-presidencia-cumpra-protocolos-da-oms-no-combate-ao-coronavirus
https://www.oab.org.br/noticia/58037/oab-reforca-ao-stf-necessidade-de-liminar-para-que-presidencia-cumpra-protocolos-da-oms-no-combate-ao-coronavirus


 

 

 
A OAB contesta os argumentos da AGU de que atuação do Presidente visa a garantir as orientações 
do Ministério da Saúde e da OMS. No documento são listadas uma série de declarações, 
manifestações e atitudes da Presidência da República que minimizam os efeitos da crise e 
desprezam as orientações técnicas de enfrentamento à pandemia. 
 
O documento reafirma o cabimento da arguição nos termos dos arts. 1º a 4º da Lei 9.882/1999 e 
considera que o conceito de atos oficiais empregado pela AGU é excessivamente estreito, para 
excluir manifestações e pronunciamentos do Presidente da República. Para a OAB as 
características dos canais de comunicação utilizados pelo Presidente da República confirmam a 
percepção de caráter oficial. Ainda ressalta que não há violação da separação dos poderes pela 
suposta interferência do Poder Judiciário sobre políticas públicas. A urgência na concessão de 
medida cautelar se dá em razão das notícias de exoneração do atual ministro da saúde e pela 
indicação de possível titular que já externou críticas à política de isolamento social. 
 
Confira aqui a íntegra da manifestação da OAB 

  

http://s.oab.org.br/arquivos/2020/04/1b0aff3d-fac9-4ad1-94a0-842fea89eb8c.pdf
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Governo faz ofensiva contra soltura de presos devido ao 

coronavírus 
 

Enquanto se multiplicam relatos de alta tensão e 
risco de rebeliões em prisões do Brasil, o governo 
federal promove uma ofensiva contra a soltura de 
presos devido à pandemia do novo coronavírus. 
 
Na sexta passada (3), o diretor-geral do Depen 
(Departamento Penitenciário Nacional), Fabiano 
Bordignon, pediu a autoridades do país que lhe 
fossem enviados relatos de crimes graves e 
violentos cometidos por quem saiu da cadeia na 
crise. 
 
A mensagem por aplicativo pedia que fosse 
utilizado o contato privado para os envios, que 
poderiam ser notícias de jornal ou de outros meios. 
 
A requisição veio três dias depois de o chefe de 
Bordignon, o ministro Sergio Moro (Justiça e 
Segurança Pública), passar um vexame. 
 
Na terça (31), Moro alertou sobre o risco da soltura 
usando um caso que nada a tinha a ver com ela, 
de uma pessoa presa com armas e drogas no Rio 
Grande do Sul que não havia sido libertada. 
 
No dia seguinte, desculpou-se pelo erro, e a 
determinação no Depen para adensar a narrativa 
do perigo à sociedade foi distribuída internamente. 
 
A questão opõe Moro ao CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça), que recomenda o habeas corpus 
temporário a pessoas que fazem parte de grupos 
de risco da Covid-19, como portadores do HIV e 
idosos. 

 
A recomendação, de 17 de março, é explícita ao vetar benefício a autores de crimes graves ou que 
representem ameaça à sociedade. 
 
Segundo o Depen, já foram soltas temporariamente 32 mil pessoas no país desde o começo da 
crise. Há 752 mil detentos no país. 
 
Em outra mensagem circulada na sexta, que virou ofício formal no domingo (5), o órgão requisita 
que as inteligências estaduais informem detalhes sobre a localização e o monitoramento dos soltos. 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/governo-faz-ofensiva-contra-soltura-de-presos-devido-ao-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/governo-faz-ofensiva-contra-soltura-de-presos-devido-ao-coronavirus.shtml


 

 

 
Segundo a mensagem, muitos dos beneficiados seriam integrantes de organizações criminosas. 
 
A medida gerou reclamações entre algumas secretarias de Administração Penitenciária, que viram 
uma invasão de competência no pedido. 
 
A Folha procurou o Depen e questionou o órgão sobre os dois pedidos. Recebeu em resposta 
apenas uma nota descrevendo seu papel como gestor do sistema prisional nacional como um todo. 
 
“O Depen solicita informações às administrações penitenciárias com frequência, objetivando o 
melhor direcionamento de políticas públicas de atenção à presos e egressos do sistema prisional 
brasileiro”, disse o texto. 
 
Se a ideia de monitorar quem sai parece até óbvia, não houve comentário sobre a questão do 
recolhimento de notícias de casos escabrosos atribuídos a favorecidos pelo “saidão do coronavírus”, 
como a medida é apelidada por seus detratores. 
 
Em São Paulo, que tem a maior população carcerária, com 233 mil detentos, a Defensoria Pública 
da União e a do estado requisitaram no dia 20 de março ao Tribunal de Justiça um habeas corpus 
provisório nas linhas preconizadas pelo CNJ. 
 
A situação é particularmente complexa no estado, do ponto de vista político. 
 
O governo João Doria (PSDB) está em conflito aberto com a gestão Jair Bolsonaro, mas 
internamente a orientação é de alinhamento com Moro, para evitar uma frente nova de atritos —de 
quebra, o ministro é daqueles que discorda do chefe sobre questões como o isolamento social. 
 
Logo no começo da emergência sanitária, o estado foi um dos primeiros a suspender visitas 
externas aos detentos, o que gerou um dia de fugas e revoltas em unidades com regime semiaberto. 
 
Esse tipo de restrição hoje vale para o país inteiro, e segundo o Depen não há casos de coronavírus 
registrados até aqui no sistema. 
 
O semiaberto, que registra 125,6 mil presos, preocupa especialmente pelo fato de que seus internos 
podem sair para trabalhar —se estiverem ocupados em setores essenciais durante o isolamento 
social. 
 
O problema, óbvio, é o limite da pressão nas cadeias. Entre grupos de agentes penitenciários da 
região Sul e Norte, por exemplo, circulam mensagens alertando para rebeliões coordenadas no 
feriado da Páscoa. 
 
Em São Paulo, centro nervoso do sistema e berço do PCC (Primeiro Comando da Capital), os 
órgãos de segurança estão de prontidão, mas não há previsão de reforço no policiamento. 
 
A Polícia Militar local já teve mais de 600 casos de coronavírus na tropa, e está fazendo rodízios 
visando deixar pelo menos 1/3 do contingente de sobreaviso em casa, sem prejuízo às patrulhas 
regulares. 
 



 

 

O posicionamento do Depen se alinha à ideologia trazida por Moro de seu tempo de juiz símbolo da 
Operação Lava Jato ao ministério, que opõe punitivismo penal a garantismo —visto como leniência 
com o crime. 
 
A posição tem amplo apoio popular, como o fato de Moro ser o ministro mais bem avaliado do 
governo segundo o Datafolha prova. 
 
Mas isso escamoteia dois fatos. Primeiro, que o Estado é o responsável pela integridade física dos 
seus presos. Segundo, que os riscos da pandemia são maiores lá dentro. 
 
No pedido de habeas corpus das defensorias em São Paulo, por exemplo, são anexados dados e 
fotos acerca das condições insalubres das cadeias locais. 
 
Entre 2014 e 2019, foram feitas 130 inspeções nas 176 unidades prisionais. 
 
Elas identificaram superlotação em 69% delas, falta de água em 70% e falta de acesso a sabonete 
em 69%, isso para ficar em itens relacionados ao risco de propagação do coronavírus. 
 
A situação se repete pelo Brasil. Segundo nota técnica emitida pelo Depen no domingo (5), 30 mil 
detentos do país são portadores de condições de risco em caso de desenvolver a Covid-19. Os 
dados se referem a junho de 2019. 
 
A incidência de HIV e Aids nas cadeias é o dobro daquela registrada na população em geral, com 
7.742 presos infectados. Tuberculosos somam 8.638 casos. 
 
Além disso, há déficit de médicos: são 0,99 por mil presos, ante 1,86 por mil habitantes na 
população em geral. 
 
A diferença é mitigada na enfermaria. Há mais enfermeiros por mil habitantes nas prisões (1,83) do 
que no país (1,51), e o mesmo índice de técnicos em enfermagem (3,24 ante 3,28). 
 
A cobertura, contudo, é desigual. Estados como Amapá e Sergipe não possuem atenção de saúde 
penal, enquanto o Distrito Federal cobre 95% de sua população carcerária. 
 
Das 1.412 prisões do país, 856 têm consultório médico e 785, enfermarias. Estudo do Conselho 
Nacional do Ministério Público apontou que 31% delas não têm condições de fazer atendimentos. 
 
A questão é mundial. Em países como o Irã, que vive uma versão apocalíptica da pandemia, sem 
controle, toda a população presa foi liberada. 
 
Nos Estados Unidos, país que tem um padrão de alto encarceramento que serve de modelo ao 
Brasil, o procurador-geral de Justiça pediu na sexta que todos os vulneráveis de presídios federais 
sejam postos em prisão domiciliar. 
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Moro diz que integrantes de organizações criminosas já 

deixaram cadeias em função da pandemia de coronavírus 
 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, disse nesta terça-feira que integrantes de 
organizações criminosas já foram soltos por juízes 
em função da pandemia do novo coronavírus. O 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orientou 
magistrados a reavaliarem o cumprimento de 
regime fechado em algumas hipóteses, como nos 
casos de cadeias superlotadas e de presos 
integrantes de grupos de risco da doença. Para 
Moro, a extensão da medida a criminosos 
perigosos gera risco de “crise” para a segurança 
pública. 
 
De acordo com uma estimativa do Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen), cerca de 30 mil 
detentos já foram beneficiados por alvarás de 
soltura ou tiveram o regime alterado para a prisão 
domiciliar. Moro foi entrevistado na manhã desta 
terça, em uma transmissão ao vivo, pelo 
presidente da Associação Nacional de Juristas 
Evangélicos (Anajure), Uziel Santana. Ele disse 
que concorda com a posição do CNJ, 
especialmente nos casos de superlotação 
carcerária e para preservar os detentos com 
saúde, mas pontuou que a Justiça deve seguir a 
recomendação com prudência. 
 
– O juiz tem que ter muita cautela para não soltar 
criminosos perigosos, mas isso infelizmente em 
alguns casos vem acontecendo. Essas medidas 
não devem ser estendidas para criminosos 
perigosos, sob risco de gerar crise para a 
segurança pública. Não se pode afirmar que isso é 
generalizado, mas temos visto algumas solturas 

que nos geram muita preocupação, não só no Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas nos 
próprios estados. Tem reclamações de secretários (estaduais) de Segurança e secretários de 
Administração Penitenciária em relação a algumas solturas, como, por exemplo, membros de 
organizações criminosas. 
 
Segundo o ministro, no caso dos presos mais perigosos, caso haja necessidade de isolá-los, isso 
deve ser feito dentro do próprio sistema penitenciário: 
 

https://oglobo.globo.com/brasil/moro-diz-que-integrantes-de-organizacoes-criminosas-ja-deixaram-cadeias-em-funcao-da-pandemia-de-coronavirus-24356576
https://oglobo.globo.com/brasil/moro-diz-que-integrantes-de-organizacoes-criminosas-ja-deixaram-cadeias-em-funcao-da-pandemia-de-coronavirus-24356576


 

 

– Não podemos ter o risco de ter uma crise de segurança pública bem no período próximo das crises 
da saúde e da economia. 
 
O texto aprovado pelo CNJ não é de cumprimento obrigatório – magistrados devem analisar os 
casos individualmente. O documento sugere a “adoção de medidas preventivas à propagação da 
infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema 
socioeducativo”. 
 
Moro voltou a afirmar que as medidas de distanciamento social, adotadas pelos estados em função 
da pandemia, têm que ser avaliadas de acordo com a necessidade de cada momento. O ministro 
acrescentou que a recomendação contra aglomerações é um “ponto pacífico”. No debate interno do 
governo, Moro tem se alinhado à posição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que 
defende o isolamento como uma estratégia eficiente para conter a disseminação do coronavírus. 
 
– Temos que fugir da discussão equivocada de oito ou oitenta. Temos que ter medidas de 
isolamento e quarentena na medida necessária pra evitar disseminação do coronavírus. Isso tem 
que ser avaliados pelas autoridades técnicas. Temos também que preservar emprego e renda das 
pessoas, e isso tem sido feito pelo governo federal. 
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Alto Comissariado da ONU apoia recomendação do CNJ 
 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACUDH) emitiu uma carta de 
apoio e reconhecimento ao presidente do Conselho 
Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, pela 
aprovação de recomendação sobre medidas 
preventivas à propagação da infecção pelo novo 
coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça 
penal e socioeducativo. 
 
A Recomendação 62/2020 foi aprovada no dia 17 
de março, pouco depois da declaração da 
pandemia mundial, e está sendo saudada por 
diversas entidades técnicas nacionais e 
internacionais como boa prática, com destaque ao 
pioneirismo do Judiciário brasileiro no 
enfrentamento da questão. 
 
Em carta assinada pelo representante regional 
para América do Sul, Jan Jarab, a organização 
afirma que a medida adotada pelo CNJ “coincide 
com as recomendações emanadas pelo Subcomitê 
da ONU de Prevenção a Tortura e responde ao 
chamado da Alta Comissária da ONU para os 
Direitos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, para a 
adoção de medidas urgentes para proteger a 
saúde e segurança das pessoas em privação de 
liberdade como parte dos esforços para responder 
a pandemia do COVID-19”. 
 
O representante do ACNUDH ainda afirma que a 
aprovação da Recomendação 62 é um ato de 
grande importância para a garantia dos direitos 
humanos das pessoas privadas de liberdade no 
Brasil no contexto da emergência da pandemia do 

Covid-19. “Consideramos que a implementação das recomendações constantes da Resolução 62 
não somente contribuirá para reduzir os riscos de contágio pelo vírus Covid-19, mas também para 
melhorar as condições dos sistemas prisional e socioeducativo no Brasil.” 
 
Em outros trechos da carta, a ACNUDH contextualiza a gravidade da situação prisional brasileira, 
lembrando que o Brasil possui uma das maiores populações prisionais do mundo e quase 40% ainda 
sem condenação. Lembra, ainda, que relatórios de inspeção já realizados pela ONU apontam que “o 
sistema carcerário brasileiro possui condições precárias, com difícil acesso à saúde”. A organização 
ainda manifesta seu interesse em trabalhar com o CNJ para melhorar a situação carcerária 
brasileira. 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-07/alto-comissariado-onu-apoia-recomendacao-cnj


 

 

 
Desde que foi editada, a Recomendação 62/2020 do CNJ já recebeu inúmeras manifestações de 
apoio de especialistas, entidades técnicas e organizações da sociedade civil e não governamentais, 
que destacam o acerto das medidas considerado o quadro de pandemia e a necessidade de 
medidas urgentes para a realidade brasileira. Entre os apoios internacionais, estão a difusão das 
medidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento a todos os países do 
continente, manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e apoio da Associação 
de Prevenção à Tortura. 
 
Quando a recomendação foi aprovada pelo plenário do CNJ, o presidente Dias Toffoli pontuou que a 
medida atende à urgência e atipicidade da situação. “Estamos diante de uma pandemia com efeitos 
ainda desconhecidos. Mas não há dúvidas quanto à urgência de medidas imediatas e de natureza 
preventiva para os sistemas prisional e socioeducativo, considerando o potencial de contaminação 
em situação de confinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado. É imperativo 
que o Judiciário não se omita e adote uma resposta rápida e uniforme, evitando danos 
irremediáveis.” 
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STJ nega HC coletivo a presos com tuberculose no Rio de 

Janeiro 
 

Em razão da ausência de informações detalhadas 
e individualizadas sobre os 355 presos com 
diagnóstico de tuberculose no Rio de Janeiro, o 
ministro do Superior Tribunal de Justiça Antonio 
Saldanha Palheiro concluiu não ser possível 
analisar, neste momento, o pedido da Defensoria 
Pública estadual para que fossem soltos ou 
transferidos ao regime domiciliar durante a 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
 
Ao indeferir o habeas corpus coletivo, o ministro 
afirmou que a análise específica da situação de 
cada preso deve ser feita pela Justiça do Rio de 
Janeiro. 
 
"É bastante salutar a preocupação externada pela 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
Entretanto, não acredito que a soltura 
indiscriminada e descriteriosa de presos, sem um 
exame acurado, pelo juízo competente, das 
especificidades que cercam cada caso, possa 
contribuir com o enfrentamento da delicada e 
preocupante situação que assola o país e o 
mundo", declarou o ministro. 
 
No pedido de habeas corpus, a Defensoria Pública 
afirmou que os presos com tuberculose se 
encontram no grupo de risco de contágio da Covid-
19. Segundo a Defensoria Pública, as cadeias 
públicas do estado estão superlotadas, com 
precárias condições de higiene e sem materiais 
sanitários suficientes, situação que impediria o 
controle epidemiológico e criaria dificuldades para 
o deslocamento de doentes e até a eventual 

remoção de corpos. 
 
Ainda de acordo com a Defensoria Pública, há uma possível subnotificação de casos de Covid-19 no 
âmbito do sistema prisional fluminense e, além disso, a tuberculose seria uma das maiores 
causadoras de mortes nos presídios. 
 
O ministro Antonio Saldanha Palheiro apontou que o habeas corpus no STJ foi impetrado contra 
decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que negou liminar em pedido semelhante. Segundo 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-07/stj-nega-hc-coletivo-presos-tuberculose-rio-janeiro
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explicou, como regra, não cabe habeas corpus contra o indeferimento de liminar, a não ser que fique 
demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 
 
Na hipótese dos autos, o ministro disse que, embora a Defensoria tenha indicado os possíveis 
beneficiados com a concessão do habeas corpus, não há como saber as particularidades que 
envolvem cada detento, circunstância que também não foi analisada pelo TJ-RJ. 
 
"Não se sabe quem é preso provisório, quem está em pleno cumprimento de pena definitiva e, 
primordialmente, não se tem notícia do crime que ensejou a privação da liberdade de cada um, 
tampouco se algum deles integra organização criminosa — o que, a meu ver, mostra-se essencial 
para se aquilatar a possibilidade de soltura, sob pena de se instalar nova problemática no âmbito do 
estado", ressaltou o ministro. 
 
Segundo Saldanha Palheiro, desde que foi iniciada a pandemia, o STJ tem analisado diversas 
situações de presos no país, inclusive com o deferimento de liminares, "o que não quer dizer, por 
outro lado, que a situação emergencial trazida pela Covid-19 deva ensejar a libertação generalizada 
de presos". 
 
Em sua decisão, ele lembrou que a Covid-19 também afetou o funcionamento do Poder Judiciário, 
que precisou adotar medidas preventivas contra a disseminação do vírus. Entretanto, para o 
ministro, o quadro não tem impedido os magistrados e tribunais de analisarem a situação de cada 
preso, seja provisório ou em cumprimento de pena. 
 
"Ou seja, sem um apontamento concreto, não há falar que a Recomendação 62/2020 do Conselho 
Nacional de Justiça esteja sendo ignorada inadvertidamente pelos magistrados", concluiu. 
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Defensoria impetra habeas corpus para presos do grupo de 

risco 
 

Considerando o alto grau de contágio do Novo 
Coronavírus, a Defensoria Pública do Estado do 
Piauí, por meio dos órgãos de atuação vinculados 
à Diretoria Criminal, impetrou dois habeas corpus 
coletivos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Piauí, requerendo que os presos provisórios 
integrantes do grupo de risco a que se referem a 
Recomendação nº 62 e Resolução nº 313, ambas 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tais como 
idosos, gestantes, portadores de comorbidades, 
acometidos por tuberculose, dentre outros, tenham 
o decreto de prisão reanalisado, de modo a que 
medidas cautelares alternativas ao cárcere possam 
ser consideradas, especialmente ante a 
emergência de saúde pública trazida pela 
pandemia. 
 
As ações constitucionais impetradas pela 
Defensoria Pública do Estado têm foco nos presos 
ainda sem condenação e que integrem os grupos 
de risco agravado para o contágio e tratamento da 
Covid-19. O primeiro deles foi impetrado em favor 
de todos os presos provisórios integrantes de 
quaisquer grupos de risco; já o segundo é voltado 
ao drama dos acometidos por tuberculose, cujos 
surtos são recorrentes no Sistema Prisional do 
Estado. 
 
Ao requerer a medida, a Defensoria Pública do 
Estado chama a atenção para as atuais condições 
do sistema carcerário do Piauí, que enfrenta 
problemas crônicos como superlotação, condições 
inadequadas ou insuficientes de higiene, bem 
como a impossibilidade de fornecimento de itens 

de proteção pessoal para minimizar o contágio e a proliferação da Covid-19. 
 
Segundo o Diretor Criminal da Defensoria Pública, Defensor Público Dárcio Rufino de Holanda, 
permitir que os presos provisórios, portanto ainda sem condenação, integrantes dos grupos de risco 
permaneçam nas Unidades Prisionais poderá implicar num grave problema de saúde pública para o 
Estado, já que o ingresso do vírus no Sistema tem potencial de dizimar a população carcerária, ante 
as condições degradantes a que está submetida e o fato do ambiente ser completamente propício a 
um contágio em massa. “Não bastasse a inconstitucionalidade desse tratamento recebido pelas 
pessoas presas, há ainda a desumanidade de submetê-las ao pavoroso risco do contágio pela 

https://www.meionorte.com/noticias/defensoria-impetra-habeas-corpus-para-presos-do-grupo-de-risco-386116
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Covid-19, o que fatalmente atingiria também agentes penitenciários e demais profissionais que 
trabalham nas Unidades, podendo se estender inclusive para fora dos presídios, levando ao colapso 
do Sistema de Saúde no Piauí, com a ocupação de inúmeros leitos de UTI”, diz . 
 
Dárcio Rufino, destaca ainda que, para esse grupo específico, a Defensoria Pública está requerendo 
sejam aplicadas medidas cautelares alternativas, como, por exemplo, a prisão domiciliar e o uso de 
monitoramento eletrônico. O Defensor Público explica que, dentre os presos provisórios, muitos 
deles são acusados de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, além do fato de 
serem apenas acusados, sem condenação ainda, que poderá nem sobrevir ao final. 
 
Dárcio Rufino explica a necessidade da medida: “A lei processual brasileira oferece ao Juiz uma 
série de medidas cautelares diversas da prisão, a serem todas consideradas antes que se mande 
alguém para o cárcere, isso com o claro objetivo de evitar a superlotação dos presídios e todos os 
graves problemas daí decorrentes. E diante de um quadro tão grave como a pandemia que 
assombra o planeta, essa obrigação dos juízes, para além de fundamentada na lei e na Constituição 
Federal, torna-se um imperativo humanitário. Por fim, em razão do exagerado número de presos 
sem condenação, a substituição da prisão por medidas alternativas teria ainda impacto positivo no 
sentido de diminuir a superlotação e, em consequência, as dificuldades das autoridades sanitárias e 
de saúde na adoção de medidas preventivas e de contenção de eventual contágio em massa no 
sistema. Insisto: para além de plenamente fundamentados nas leis, nas convenções e pactos 
internacionais sobre o tema e na Constituição da República, nossos pedidos têm fundamento ético-
humanitário.” 
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Monica Bergamo - Taxa de mortes com cloroquina equivale à 

de quem não usa, diz estudo preliminar da Fiocruz 
 

Os resultados preliminares de um estudo feito com 
a cloroquina pela Fiocruz e pela Fundação de 
Medicina Tropical mostraram que a letalidade no 
grupo de pacientes com Covid-19 testado, em 
estado grave, foi de 13%. 
 
De 81 doentes internados que tomaram o 
medicamento, 11 morreram. 
 
A taxa de mortalidade verificada em pacientes em 
iguais condições que não usaram a droga é de 
18%, segundo estudos internacionais, inclusive da 
China. 
 
A proximidade dos dois índices não permite 
afirmar, por enquanto, que a cloroquina possa 
fazer diferença fundamental no tratamento dos 
doentes infectados pelo novo coronavírus. 
 
"Os otimistas podem achar que [a taxa com o uso 
da cloroquina] é menor. Os pessimistas podem 
achar que é igual. Estatisticamente, é igual, na 
margem de confiança", diz o infectologista Marcus 
Lacerda, da Fiocruz, que participa do estudo. 
 
A pesquisa deve seguir, portanto, até que os dados 
sejam conclusivos. "Tudo pode. Mas não podemos 
achar nada", diz ele, reafirmando que é preciso 
esperar pelas conclusões científicas e seguras do 
estudo. 
 
Ele prevê que 440 pacientes, de diferentes 
hospitais do país, sejam testados –e pode durar 
ainda de dois a três meses. O grupo de pesquisa é 

integrado também pela cardiologista Ludhmila Hajjar, do Incor de SP. 
 
A ideia inicial era que a metade dos doentes tomasse uma dose de 10g de cloroquina e o outro 
grupo, a metade disso. 
 
A dose maior, no entanto, se mostrou tóxica, provocando reações indesejadas, como arritmia e 
"outras complicações graves", diz Marcus Lacerda. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/04/taxa-de-mortes-com-cloroquina-equivale-a-de-quem-nao-usa-diz-estudo-preliminar-da-fiocruz.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
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As conclusões preliminares já foram enviadas para publicação numa revista científica justamente 
porque os testes mostraram que a dose maior de cloroquina pode causar danos. E conclusões sobre 
a segurança dos doentes precisam ser rapidamente conhecidas. 
 
"Quando comparamos os grupos de diferentes doses, vimos mais toxicidade na alta dose. Por isso 
suspendemos esse braço do estudo", afirma o médico. "Agora todos usarão apenas a baixa dose." 
 
"Nosso estudo [até agora] apenas pode afirmar que a dose alta e muito tóxica", conclui Marcus 
Lacerda. 
 
O uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com coronavírus viraram uma palavra de 
ordem do presidente Jair Bolsonaro, que quer liberar o uso mesmo antes da conclusão segura de 
estudos feitos no Brasil e no mundo. 
 
O ministro Luiz Mandetta, da Saúde, tem se recusado a endossar o uso generalizado antes da 
palavra final dos cientistas. 
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Justiça começa a julgar pedidos de liberação de saldo do 

FGTS 
 

Trabalhadores decidiram ir ao Judiciário para pedir 
o saque do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), com base no estado de 
calamidade gerado pela pandemia da covid-19. Há, 
por enquanto, duas decisões. Uma no Rio de 
Janeiro, favorável. E outra no Rio Grande do Sul, 
que impede o levantamento do saldo. 
 
Advogados se dividem sobre a questão. Alguns 
ponderam que o acesso ao fundo só foi liberado 
em situações de desastres naturais — como em 
Brumadinho e Mariana — e não em eventos de 
saúde pública. O Supremo Tribunal Federal (STF), 
porém, logo deve se manifestar sobre o assunto. 
 
O Partido dos Trabalhadores apresentou na sexta-
feira pedido de liminar para autorizar o saque do 
FGTS (ADI 6371). No pedido, alega que o 
reconhecimento do estado de calamidade pública 
autoriza o levantamento dos recursos das contas 
pelos trabalhadores sem que, para isso, seja 
necessário editar norma ou regulamento 
específico. 
 
Nas instâncias inferiores, há poucas decisões 
sobre o tema. A desembargadora Raquel de 
Oliveira Maciel, do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) do Rio de Janeiro, autorizou o saque integral 
do FGTS. Considerou que o fundo é direito dos 
trabalhadores, conforme a Constituição. O pedido 
foi feito por um açougueiro (processo nº 0101212-

53.20 18.5.01.0043), que antes havia ajuizado uma ação trabalhista. 
 
Uma ação semelhante não teve o mesmo resultado no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio 
Grande do Sul. O caso envolve um trabalhador que também moveu ação trabalhista e 
posteriormente solicitou liberação de todo o FGTS. O pedido foi negado pela desembargadora Maria 
Silvana Rotta Tedesco, apesar de reconhecer a situação de calamidade, a necessidade de 
isolamento social e a restrição de muitas atividades. 
 
Para ela a liberação do FGTS deveria ser objeto de políticas econômicas do Executivo e não 
concedida por decisão judicial (processo nº 0020542-08.2020.5.04.0000). A Lei nº 8.036, de 1990, 
que trata do FGTS, autoriza o saque em algumas situações, entre elas necessidade pessoal 
decorrente de desastre natural. E o Decreto nº 5.113, de 2004, regulamentou esse ponto, 



 

 

autorizando o saque em situação de emergência ou calamidade pública ante necessidade pessoal 
que decorra de desastre natural. 
 
Ricardo Calcini, professor de direito do trabalho, entende que só é possível apresentar o pedido na 
via judicial, equiparando a situação atual com a de calamidade pública por desastre natural. Mas 
considera recomendável que o trabalhador comprove sua necessidade. 
 
Caio Taniguchi Marques, sócio do Simões Advogados, considera que o decreto não se aplica ao 
caso, pois se dirigiu a uma situação específica, ligada a enchentes que aconteceram no país 
naquele período. “Não há [na norma] nada que se aplique para caso de doença”, afirma. 
 
A Advocacia Geral da União (AGU) informou que acompanha as ações, incluindo a do STF, e 
analisa as medidas a serem tomadas. 
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Juiz bloqueia fundo eleitoral e partidário e põe verba à 

disposição do combate ao coronavírus 
 

O juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara 
Federal Cível de Brasília, determinou, nesta terça, 
7, o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário – 
valores não poderão ser depositados pelo Tesouro 
Nacional. Na mesma decisão, afirmou que o 
montante fica à disposição do governo Jair 
Bolsonaro para ser usado ‘em favor de campanhas 
para o combate à Pandemia de coronavírus – 
COVID19, ou a amenizar suas consequências 
econômicas’. 
 
Em janeiro, o presidente sancionou integralmente o 
Orçamento de 2020, que inclui o Fundo Eleitoral. 
Conhecido como “fundão”, o dispositivo prevê 
gasto de R$ 2 bilhões para financiar as campanhas 
dos candidatos nas eleições municipais de 
outubro.  O valor de R$ 2 bilhões foi aprovado pelo 
Congresso em dezembro do ano passado. 
 
Já o Fundo Partidário foi aprovado no valor de R$ 
959 milhões. 
 
A decisão do magistrado acolhe ação popular do 
advogado Felipe Torello Teixeira Nogueira. 
 
Segundo o magistrado, a ‘pandemia que assola 
toda a Humanidade é grave, sendo descabidas, 
aqui, maiores considerações sobre aquilo que é 
público e notório’. “Que tem afetado de forma 
avassaladora a vida do país”. 
 
“Além da pandemia, e por causa dela, a crise 
econômica não é mais uma perspectiva. É 
concreta, palpável. Milhões de trabalhadores 

informais, autônomos e vários outros, em todo o país, já passam por dificuldades de ordem alimentar 
inclusive. O fechamento da maioria dos segmentos do comércio, nas maiores cidades brasileiras, 
tem gerado quebra e desemprego em massa. A economia preocupa tanto ou até mais do que a 
própria epidemia”, escreve. 
 
De acordo com o juiz, os ‘sacrifícios que se exigem de toda a Nação não podem ser poupados 
apenas alguns, justamente os mais poderosos, que controlam, inclusive, o orçamento da União’. 
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“Nesse contexto a manutenção de fundos partidários e eleitorais incólumes, à disposição de partidos 
políticos, ainda que no interesse da cidadania (Art. 1º, inciso II da Constituição), se afigura contrária 
à moralidade pública, aos princípios da dignidade da pessoa Humana (Art. 1º, inciso III da 
Constituição), dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (Art. 1º, inciso IV da Constituição) 
e, ainda, ao propósito de construção de uma sociedade solidária (Art. 3º, inciso I da Constituição)”, 
escreve. 
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TJ-RS prioriza empresas em recuperação judicial na 

liberação de alvarás 
 

Os juízes que atuam nas ações que envolvem 
recuperação empresarial e falências devem dar 
prioridade às medidas urgentes, em especial as 
que envolvem pedidos de liberação de alvarás 
pendentes de análise ou de expedição. 
 
A recomendação partiu da corregedora-geral da 
Justiça gaúcha, desembargadora Vanderlei 
Teresinha Tremeia Kubiak, do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, ao editar o Ofício Circular 
23/2020-CGJ. A medida atende o disposto na 
Recomendação 63, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 
 
O Ofício foi encaminhado aos magistrados com o 
objetivo de mitigar o impacto decorrente das ações 
de combate ao coronavírus, como o distanciamento 
social e a determinação do fechamento do 
comércio e atividades econômicas não essenciais. 
 
Segundo a corregedora, devem ser considerados 
os impactos que a suspensão dos processos e as 
medidas de isolamento social e quarentena podem 
ter no funcionamento das empresas e na 
manutenção dos empregos. 
 
"Os processos de recuperação empresarial são 
processos de urgência, cujo regular andamento 
impacta na manutenção da atividade empresarial e, 
consequentemente, na circulação de bens, 
produtos e serviços essenciais à população, na 
geração de tributos que são essenciais à 
manutenção dos serviços públicos, e na 
manutenção dos postos de trabalho e na renda do 

trabalhador", explicou a desembargadora. Com informações da Assessoria de Imprensa do TJ-RS. 
 
Confira aqui a íntegra do ofício 
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Corregedoria autoriza atendimento presencial nos cartórios 
 

O corregedor-geral da Justiça do Estado de Goiás, 
desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, assinou 
na noite da última segunda-feira (6), a Portaria nº 
57, autorizando o atendimento presencial nos 
cartórios extrajudiciais. No entanto, a portaria 
espera que sejam adotados os cuidados 
determinados para evitar a disseminação e o 
contágio pelo Coronavírus. 
 
Enquanto permanecer o isolamento social, os 
serviços notariais e registrais do Estado de Goiás 
serão prestados em todos os dias úteis, de 
preferência, em regime de atendimento à distância. 
A decisão foi tomada após várias reuniões virtuais 
realizadas entre as equipes da CGJGO e os 
representantes dos cartórios extrajudiciais. 
 
O atendimento ao público presencial será realizado 
das 10 às 16 horas, com horário agendado para 
evitar aglomerações e filas. O expediente dos 
serviços notariais e registrais deverá ocorrer entre 
8 e 17 horas.  
 
Foi levado em consideração que, mesmo com as 
recomendações e orientações de âmbito nacional 
e estadual pelos órgãos oficiais de saúde e pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os serviços 
públicos e o fato de que os serviços notariais e de 
registro devem continuar. 
 
Também foi observado a alteração de um decreto 
do Governo do Estado de Goiás, que estabelece 
que os cartórios extrajudiciais não se incluem nas 
atividades com suspensão. Desta forma, a Portaria 

que determinou a suspensão do atendimento ao público em todas as serventias extrajudiciais do 
Estado de Goiás por 45 dias fica rompida. 
 
A CGJGO orienta que além das medidas determinadas pelas autoridades sanitárias e 
administrativas locais, os responsáveis pelos serviços notariais e registrais deverão adotar uma série 
de precauções no atendimento presencial, como: 
 
Organizar sistemas de rodízio entre os representantes e colaboradores da serventia 
Delimitar uma faixa de segurança a uma distância de no mínimo um metro e meio nas áreas de 
atendimento entre o usuário e o representante ou colaborador 

https://www.dm.jor.br/politica/2020/04/corregedoria-autoriza-atendimento-presencial-nos-cartorios/


 

 

Manter afastamento de, no mínimo, um metro e meio entre cada preposto ou colaborador 
Intercalar as cadeiras de espera com espaço mínimo de dois metros entre um usuário e outro 
As recomendações valem também à limitação da entrada de pessoas nas áreas de atendimento. A 
orientação é uma seleção do lado de fora do cartório e, se possível, que o usuário a deixe a 
documentação para retirar depois com agendamento. 
 
Os cartorários devem também: 
 

• Orientar os usuários sobre a possibilidade de realizar atos com cuidados 

• Disponibilizar álcool em gel, luvas e máscaras para os representantes e colaboradores que 
tenham contato com documentos em papel e com o público 

• Higienizar frequentemente os balcões de atendimento, as máquinas, canetas e outros objetos 
de contato com os usuários 

• Manter, quando possível, uma circulação de ar natural, evitando trabalho coletivo em 
ambientes fechados e sem janelas 

• Além de bloquear o uso de bebedouros coletivos e de toalhas de rosto compartilhadas 
 
Registro Civil e atendimento à distância 
 
Segundo estabelece a portaria, o Registro Civil das Pessoas Naturais será prestado aos sábados, 
domingos e feriados, pelo sistema de plantão à distância e observando as disposições do Conselho 
Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde. 
 
O horário de atendimento presencial deverá ser colocado em local visível do serviço. O atendimento 
à distância será obrigatório quando a pessoa estiver infectado pelo vírus. 
 
A portaria esclarece que os responsáveis pelas serventias extrajudiciais devem adotar as 
determinações das autoridades municipais, estaduais e nacionais de saúde pública. Somente no 
caso de suspensão do funcionamento da serventia, os prazos legais dos atos dependentes do 
serviço extrajudicial serão automaticamente interrompidos. 
 
Será promovido o atendimento à distância pelos meios eletrônicos já disponíveis e em 
funcionamento em cada cargo para a remessa de títulos, documentos e pedido de certidões. Nos 
serviços de protesto, as intimações deverão ser renovadas para avaliação do tríduo legal. 
 
Se for necessário, está autorizado o uso dos serviços dos correios, mensageiros, ou qualquer outro 
meio seguro para receber e retornar documentos físicos destinados à prática de atos, com emissão 
de comprovante do recebimento e controle dos documentos. 
 
Os serviços notariais e registrais deverão inserir em suas páginas eletrônicas os esclarecimentos 
necessários ao usuário do serviço. A decisão torna sem efeito as orientações contidas nos Ofícios 
Circulares, no que discordarem com a portaria. 
 
Recomendações nacionais e estaduais 
 
Entre os aspectos considerados para a atingir o objetivo da portaria estão a utilização de medidas 
preventivas pelos delegatários, responsáveis e usuários do serviço extrajudicial brasileiro para 
reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus. 
 



 

 

A Corregedoria Nacional da Justiça dispõe a suspensão ou redução do atendimento presencial ao 
público, a suspensão do funcionamento das serventias extrajudiciais a cargo dos notários, 
registradores e responsáveis interinos pelo expediente. 
 
Outros pontos observados trata do envio eletrônico dos documentos necessários para a lavratura de 
registros de nascimentos e de óbito. Obedece o funcionamento das unidades de registro de imóveis 
pelo sistema de plantão presencial e à distância regulando procedimentos especiais. 
 
Foi analisada a recomendação formulada pelo Diretor do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça de 
Goiás, que sugere a manutenção da interrupção das atividades que envolvam aglomerações de 
pessoas. 
 
  



 

 

Cenário Internacional 
 

 

 
7 de abril - 09h30 

China anuncia não ter registado mortes por Covid-19 em 24 horas 
As autoridades chinesas anunciaram não ter havido qualquer morte por coronavírus nas últimas 24 
horas no país. No mesmo período apenas registaram 32 novos casos, ainda de acordo com 
informações oficiais, todos importados por pessoas que regressaram do estrangeiro. Outros 12 
indivíduos suspeitos - também oriundos do exterior - encontram-se sob observação, juntamente com 
outras pessoas assintomáticas. 
https://pt.euronews.com/2020/04/07/china-anuncia-nao-ter-registado-mortes-por-covid-19-em-24-
horas 
 
7 de abril - 14h00 

Número de novas mortes com Covid-19 volta a aumentar em Espanha 
Depois de quatro dias com o número de fatalidades sempre a descer, as mortes em 24horas decido 
à Covid-19 em Espanha voltaram a aumentar. E o mesmo aconteceu com o número de novas 
infeções. Foram confirmados 5.478 novos infetados, uma subida depois de vários dias também a 
descer. 
https://pt.euronews.com/2020/04/07/depois-de-quatro-dias-de-queda-o-numero-de-mortos-em-
espanha-ligados-a-covid-19-volta-a-au 
 
7 de abril - 13h27 

Eurogrupo centra-se nos instrumentos financeiros de curto prazo 
O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, espera obter consenso, terça-feira, sobre medidas 
financeiras para a resposta de curto prazo ao impacto da Covid-19 nos serviços de saúde, empresas 
e trabalhadores. Centeno quer que a reunião dos ministros das Finanças dos 19 países da zona 
euro seja produtiva e deixará para outros encontros o debate sobre a estratégia de recuperação 
económica de longo prazo, para o qual se voltou a usar o termo Plano Marshall, e que poderá vir a 
necessitar da emissão de dívida pública feita em conjunto pelos Estados-membros. 
https://pt.euronews.com/2020/04/07/eurogrupo-centra-se-nos-instrumentos-financeiros-de-curto-
prazo 
 
7 de abril - 16h00 

Mensagem de António Guterres no Dia Mundial da Saúde 
É o dia do bem-estar físico, mental e social - é o Dia Mundial da Saúde. O Secretário Geral da ONU, 
António Guterres, presta homenagem aos profissionais da saúde de todo o mundo, numa 
mensagem dedicada a todos os que assumiram o compromisso incansável de ajudar o próximo, em 
alturas traumáticas. 
https://pt.euronews.com/2020/04/07/mensagem-de-antonio-guterres-no-dia-mundial-da-saude 
 

 
7 de abril - 07h43 

EUA contabilizam mais de 10 mil mortos por coronavírus "à espera do pior" 
Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 10 mil mortes confirmadas por coronavírus nesta 
segunda-feira (6), começo de uma semana que foi chamada de horrível pelo presidente Donald 
Trump. No domingo, o diretor do serviço de saúde pública, Jerome Adams, comparou o sofrimento 
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dos próximos dias à tragédia vivida em 11 de Setembro de 2001, e disse que será o momento mais 
difícil para muitos americanos em toda a sua vida" 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/04/07/a-espera-do-pior-estados-unidos-
contabilizam-mais-de-10-mil-mortos-por-coronavirus.htm 
 

 
7 de abril - 16h09 

Trump é sócio de empresa que produz cloroquina, diz NYT 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assim como Jair Bolsonaro defende o uso da 
cloroquina no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, apesar de não haverem 
estudos comprovando sua eficácia, figura entre os acionistas da Sanofi, indústria farmacêutica 
francesa que detém a patente da droga. Segundo reportagem do jornal New York Times, um outro 
acionista da empresa é Ken Fisher, um dos maiores doares de campanha para os republicanos, 
partido de Trump. 
https://www.brasil247.com/mundo/trump-e-socio-de-empresa-que-produz-cloroquina-defendida-por-
ele-como-eficaz-contra-a-covid-19-diz-nyt?amp#.Xoy10rX6QlM.twitter 
 

 
7 de abril - 15h00 

Coronavirus : plus de 10 000 morts en France, un salarié sur quatre en activité partielle 
A França entrou na terceira semana de quarentena e não faz previsão para interromper o isolamento 
social. O país registra 9 mil mortes e 29 mil hospitalizações por conta do coronavírus. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/07/coronavirus-les-francais-appeles-a-ne-pas-
relacher-leurs-efforts-de-confinement_6035777_3244.html 
 

 
7 de abril 

Son 56 los muertos por coronavirus y 1.628 los infectados en la Argentina 
Un hombre de 44 años y otro de 80 años murieron por coronavirus, por lo que se elevó a 56 el 
número de fallecidos en la Argentina, informaron esta tarde fuentes oficiales. El hombre de 44 años, 
que había viajado a España y Chile, murió en la provincia de Mendoza, mientras la otra víctima 
falleció en la ciudad de Buenos Aires, agregaron las fuentes. 
http://www.laprensa.com.ar/487498-Son-55-los-muertos-por-coronavirus-y-1628-los-infectados-en-
la-Argentina.note.aspx 
 

 
6 de abril - 18h36 

Detido empresário por roubar dois milhões de máscaras de proteção máxima na Espanha 
Um empresário de Santiago de Compostela foi preso como suposto autor e principal responsável por 
um roubo de equipamentos médicos no valor de cinco milhões de euros (28 milhões de reais), um 
montante que inclui dois milhões de máscaras de proteção máxima, as mais escassas durante a 
pandemia e que são desesperadamente requeridas pelos profissionais da saúde para evitarem ser 
contagiados. 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-06/detido-empresario-por-roubar-dois-milhoes-de-
mascaras-de-protecao-maxima-na-espanha.html 
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6 de abril - 18h00 

Em meio à pandemia, Nova Zelândia considera coelho da Páscoa trabalhador essencial 
Em meio ao surto de coronavírus, o coelho da Páscoa ganhou o status de trabalhador essencial na 
Nova Zelândia, garantiu a primeira-ministra Jacinda Ardern nesta segunda (6). Ela alertou as 
crianças, contudo, "que caso o coelho da Páscoa não chegue até a sua casa, precisamos entender 
que é um momento um pouco difícil para que ele chegue a todos os lugares". 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/em-meio-a-pandemia-nova-zelandia-considera-
coelho-da-pascoa-trabalhador-essencial.shtml 
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Mais notícias importantes 
 

 
ESTADÃO - 7 de abril – 10h36 

Informal não poderá sacar o auxílio emergencial assim que receber 
Os trabalhadores informais que receberem o auxílio emergencial de R$ 600 em contas de poupança 
digitais não poderão sacar os recursos em espécie num primeiro momento, admitiu nesta terça-feira, 
7, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Por enquanto, o dinheiro só poderá ser usado para 
fazer transações digitais, como pagamentos e transferências. 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,informal-nao-podera-sacar-o-auxilio-emergencial-
assim-que-receber,70003263207 
 
THE INTERCEPT BRASIL - 7 de abril - 01h04 

Coronavírus: empresas criam mercado paralelo e irregular para lucrar com testes rápidos 
DONOS DE EMPRESAS que vendem produtos médicos e materiais para exames estão garantindo 
seus lucros com o comércio paralelo e até irregular de testes rápidos de coronavírus. Como se 
fossem lojas de departamento, a Ubuntu, de São Paulo, e a Biolar, de Rondônia, por exemplo, já 
anunciam ofertas e benefícios aos clientes, como entrega grátis e até cadastro de pré-venda. O 
problema é que a venda indiscriminada é proibida e, além disso, os testes rápidos têm 75% de 
chance de erro nos resultados negativos. 
https://theintercept.com/2020/04/07/mercado-paralelo-irregular-testes-coronavirus 
 
G1 - 7 de abril - 12h24 / Atualizada 7 de abril – 16h53 

Witzel flexibiliza circulação em cidades onde não há casos confirmados de Covid-19 no RJ; 
escolas permanecem fechadas 
Circulação será para municípios do Norte, Noroeste, Sul e Serra do estado, sem permissão para ir 
até cidades vizinhas e sem aglomerações. Escolas permanecem fechadas. Witzel também vai 
permitir delivery para o comércio após acordo com Fecomércio e Firjan. 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/07/governador-e-secretario-de-saude-
concedem-entrevista-coletiva-no-rio.ghtml 
 
UOL - 5 de abril - 05h30 

Estudo do Exército contraria Bolsonaro e apoia isolamento horizontal 
Um estudo feito por um alto órgão estratégico do Estado-Maior do Exército, o Ceeex (Centro de 
Estudos Estratégicos do Exército), indica o isolamento horizontal dos brasileiros, já adotado por 
vários governadores e prefeitos, como a medida mais adequada, neste momento, para tentar conter 
o aumento dos casos da Covid-19 no Brasil  
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/04/05/exercito-forcas-armadas-coronavirus-
bolsonaro.htm 
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