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1. Apresentação  

 

 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de 

Saúde – OMS declarou a COVID-19, doença provocada pelo novo 

coronavírus, como pandemia, o que alterou profundamente as relações 

sociais em todo planeta. 

 

Neste material, o Centro de Apoio da Seção de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Cadicrim 

reuniu links para acesso às diversas normas editadas, bem como para 

algumas das principais informações relacionadas as mudanças 

ocasionadas pela COVID-19, objetivando auxiliar os operadores do 

Direito, especialmente, na área criminal. 

 

Os resultados aqui compilados são de abril/2020.  

 

  

https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706881
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2. Normas pertinentes 

 

Visando regular a nova realidade criada pela pandemia, 

diversos atos normativos foram editados no país. 

 

Abaixo estão elencados, em ordem cronológica, alguns dos 

principais.  

 

2.1. Normas gerais 
 

  

Portaria nº 188/GM/MS,  

de 03/02/2020 

Ministério da Saúde. “Declara Emergência 
em Saúde Pública de importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).” 

Lei nº 13.979/2020,  
de 06/02/2020 

“Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019.” 

Portaria nº 356/GM/MS,  
de 11/03/2020 

Ministério da Saúde. “Dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19).” 

 

 
Portaria Interministerial nº 5, 
de 17/03/2020 

Ministério da Justiça e Segurança 
Pública e Ministério da Saúde. “Dispõe 

sobre a compulsoriedade das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde 

pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020.” 

Decreto nº 10.282,  

de 20/03/2020 

Presidência da República. “Regulamenta a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

para definir os serviços públicos e as 

atividades essenciais.”  
“Art. 4º Os Poderes Judiciário e Legislativo, os 

Tribunais de Contas, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública definirão suas limitações 

de funcionamento.” (grifos nossos). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt188-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20356-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%205-20-mjsp-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
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Decreto nº 64.879,  
de 20/03/2020  

Governo do Estado de São Paulo. 
“Reconhece o estado de calamidade pública, 
decorrente da pandemia do COVID-19, que 
atinge o Estado de São Paulo, e dá 
providências correlatas.” 

Decreto nº 64.881,  
de 22/03/2020 

Governo do Estado de São Paulo. “Decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no 
contexto da pandemia do COVID-19 (Novo 
Coronavírus), e dá providências 
complementares.” 

 

Decreto nº 64.946,  
de 17/04/2020 

Governo do Estado de São Paulo. “Estende a 
medida de quarentena de que trata o Decreto 
nº 64.881, de 22 de março de 2020.” – Até o 
dia 10 de maio de 2020. 

 

2.2. Funcionamento do Poder Judiciário 
 

2.2.1. Atos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ 
 

 

Orientação CNJ nº 9,  
de 13/03/2020 

“Dispõe sobre a necessidade de as corregedorias-

gerais dos ramos do Poder Judiciário nacional 
observarem medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) e dá 

outras orientações.” 

Resolução CNJ nº 313,  

de 19/03/2020 

“Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime 

de Plantão Extraordinário, para uniformizar o 
funcionamento dos serviços judiciários, com o 

objetivo de prevenir o contágio pelo novo 
Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à 

justiça neste período emergencial.” 

Portaria CNJ nº 57,  
de 20/03/2020 

“Incluir no Observatório Nacional sobre Questões 

Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta 
Complexidade e Grande Impacto e Repercussão o 

caso Coronavírus - Covid-19.” 

“Art. 3º Determinar a imediata comunicação aos 
órgãos do sistema de justiça acerca da necessidade 
de promover o cadastramento obrigatório de ações 
relacionadas ao assunto “Covid-19 (código 12612)” 
segundo a classificação da TPU, sem prejuízo de as 
secretarias/serventias, de ofício, procederem à 
retificação ou complementação do assunto, caso 
identificada alguma inconsistência.” (grifos nossos). 

Portaria CNJ nº 61,  
de 31/03/2020 

 

“Institui a plataforma emergencial de 

videoconferência para realização de audiências e 
sessões de julgamento nos órgãos do Poder 

Judiciário, no período de isolamento social, 

decorrente da pandemia Covid-19.” 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/decretos-64879-e-64880.pdf
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20200323&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20200418&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3236
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3249
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3252
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3266
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2.2.2. Atos do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP 
  

Provimento CSM nº 2545,  
de 16/03/2020 

Conselho Superior da Magistratura. 

“Estabelece o sistema especial de trabalho.” 

Provimento CSM nº 2547,  
de 18/03/2020 

Conselho Superior da Magistratura. 
“Dispõe sobre o sistema de plantão especial 

em Segunda Instância, em razão da 
declaração de pandemia em relação ao novo 

coronavírus – COVID - 19.” 

Provimento CSM nº 2550,  

de 16/03/2020 

Conselho Superior da Magistratura. 

“Estabelece o sistema remoto de trabalho em 
segundo grau, nos termos da resolução CNJ 

nº 313.”  

Obs. 1: Art. 9º - vide Provimento CSM nº 2551,  

de 27/03/2020.  

Obs. 2: Art. 5º e 7º - vide Provimento CSM nº 2552,  

de 02/04/2020. 

Comunicado Conjunto nº 37 

Presidência, Vice-Presidência e 

Presidências das Seções. “Regulamenta o 

Provimento CSM nº 2550/2020.” 

 
 

2.3. Sistema Penitenciário 
  

Portaria GAB-DEPEN nº 135,  

de 28/02/2020 

Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (Departamento Penitenciário 

Nacional). “Institui grupo de trabalho 
objetivando promover estudos acerca do 

impacto do Coronavírus (COVID-19) no 
Sistema Prisional Brasileiro, bem como 

propor as ações preventivas e protocolos 

de atuação cabíveis.” 

Portaria nº 4,  

de 15/03/2020 

Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (Departamento Penitenciário 

Nacional). “Suspende as visitas sociais, 
atendimentos de advogados e as escoltas 
dos presos custodiados nas Penitenciárias 

Federais do Sistema Penitenciário Federal 
do Departamento Penitenciário Nacional 

como forma de prevenção, controle e 

contenção de riscos do Novo Coronavírus.” 

https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Provimento_CSM_20200316.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Provimento_CSM_20200318_2.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Provimento_CSM_20200320_1.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ComunicadoCSM2551-20.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Provimento_CSM_N2552-2020-2.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ComunicadoConjunto37-20.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/copy_of_SEI_MJ11112149PortariaGT.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%204-20-mjsp-dpn.htm
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Recomendação CNJ n° 62,  
de 17/03/2020 

Conselho Nacional de Justiça. 
“Recomenda aos Tribunais e magistrados 
a adoção de medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo 
coronavírus – Covid-19 no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e 

socioeducativo” 

Portaria nº 135,  

de 18/03/2020 

Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. “Estabelece padrões mínimos de 

conduta a serem adotados em âmbito 
prisional visando a prevenção da 

disseminação do COVID-19.” 

Portaria Interministerial nº 7, 
de 18/03/2020 

Ministério da Justiça e Segurança 

Pública e Ministério da Saúde. “Dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento da 
emergência de saúde pública previstas na 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

no âmbito do Sistema Prisional”. 

Resolução SAP-40,  
de 18/03/2020 

Secretaria de Administração 
Penitenciária. “Disciplina as visitas nas 

Unidades Prisionais do Sistema 
Penitenciário do Estado de São Paulo em 

caráter temporário e emergencial”. 

 
 

2.4. Processos criminais 
 

2.4.1. Atos do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP 
  

Comunicado CG nº 250/2020 

Corregedoria Geral da Justiça. Alerta 
sobre a necessidade de controle do tempo 

de duração das prisões preventivas e 

dispensa das audiências de custódia. 

Comunicado CG nº 258/2020 

Corregedoria Geral da Justiça. 
Comunicação sobre a atuação da 

Defensoria Pública, nos autos de Prisão 
em flagrante, enquanto perdurar o 

Sistema Remoto e Trabalho. 

Comunicado CG nº 259/2020 

Corregedoria Geral da Justiça. 

Recomendação para que seja avaliada a 
prorrogação das medidas protetivas de 
urgência, fixadas por prazo determinado, 

nos processos que envolvam situação de 
Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/Portaria1352020.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207-20-mjsp-ms.htm
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Mar%C3%A7o/19/exec1/pdf/pg_0009.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado_CG_N250-2020.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado_CG_N258-2020.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado_CG_N259-2020.pdf
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Comunicado CG nº 276/2020 

Corregedoria Geral da Justiça. 
Comunicação da decisão proferida no 
Habeas Corpus nº 568.693 do Superior 

Tribunal de Justiça, para cumprimento, 
com urgência, do quanto determinado no 

julgado. 

Comunicado CG nº 280/2020 

Corregedoria Geral da Justiça. 

Comunicação aos Magistrados(as) com 
competência Criminal, Juizado Especial 

Criminal e Execução, do teor do Ofício 
559-DMF (0860143) do Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de 
Medidas Socioeducativas do Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ, que recomenda 
a dispensa do comparecimento presencial 

nas prestações de serviços à comunidade, 

pelo prazo de 90 dias. 

 

 

 

 

Para visualizar TODAS AS NORMAS sobre a COVID-19: 

→ do Governo Federal - clique aqui 

→ do Estado de São Paulo - clique aqui 

→ do Conselho Nacional de Justiça – clique aqui 

→ do Tribunal de Justiça de São Paulo - clique aqui 

→ relativas ao Sistema Penitenciário – clique aqui 

 

 

  

https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado_CG_N276-2020.pdf
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=108237582&num_registro=202000745230&data=20200403
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado_CG_N280-2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/
https://www.cnj.jus.br/coronavirus/atos-normativos/
http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados
http://depen.gov.br/DEPEN/coronavirus-no-sistema-prisional-1
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3. Painéis de monitoramento 

 

Alguns sites governamentais desenvolveram painéis que 

possibilitam acompanhar, em tempo real, o impacto da Covid-19 no 

âmbito do Poder Judiciário e do Sistema Penitenciário.  

 

3.1. Painel de Ações Covid-19 - STF  

 

O Supremo Tribunal Federal disponibilizou em seu site um 

painel que permite “acompanhar dados atualizados sobre todos os 

processos em curso no STF em que existam pedidos relacionados à 

pandemia, além das decisões tomadas pelo Tribunal sobre o tema”. 

Para filtrar os dados apresentados e visualizar apenas as 

ações de natureza penal ou processual penal, clique na barra 

correspondente do gráfico ‘Assunto’. 

Clicando no canto esquerdo inferior do painel é possível 

baixar, tanto no formato XLS (Excel) como no CSV, o arquivo das 

informações constantes do gráfico, em que se pode ver: o número do 

processo, o link para o andamento processual, a data de autuação, 

o relator, a decisão e data em que foi proferida e o assunto.  

 

 

 

 

 

 

Para acessar o painel clique aqui. 

Para conhecer todas as funcionalidades do  
Painel de Ações Covid-19 do STF, clique aqui.  

Penal 

Processo 
Penal 

Excel 

http://portal.stf.jus.br/
https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=615fc495-804d-409f-9b08-fb436a455451&sheet=260e1cae-f9aa-44bb-bbc4-9d8b9f2244d5&theme=simplicity&opt=currsel%2Cctxmenu&select=clearall
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440336&ori=1
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3.2. Ações Judiciais Covid-19 - CNJ 

 

O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou, em sua 

página especial sobre o coronavírus, um painel onde se pode visualizar 

“as ações que estão sendo judicializadas nos tribunais de todo o país 

para atender demandas da população sobre situações envolvendo a 

pandemia do novo coronavírus”. 

Para filtrar os dados apresentados com base no assunto 

desejado, basta clicar nas barras correspondentes no quadro 

“Quantidade de Ações por Classificação temática”. 

Clicando na parte central superior do painel, abaixo do 

título, também é possível baixar, no formato XLS (Excel), o arquivo das 

informações constantes do gráfico, onde se pode visualiza: Data de 

inclusão, Órgão, Unidade Judiciária, Situação, Número do processo, 

UF, Data da distribuição, Classificação temática, Requerente, 

Requerido, Pedido, Decisão, Tipo de decisão, Data da decisão, 

Classe, Assunto Principal, Assunto Complementar, Valor da Ação 

(R$), Alerta, Indicação COVID-19 e Fonte da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acessar o painel clique aqui.  

Excel 

Classificação 
Temática 

https://www.cnj.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/coronavirus/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWM2NGExZWEtMTkyMC00MmNjLTk1ZTktYTA0ZThiNDQ5ODdkIiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9
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3.3. Sistemas Prisionais 

 

Na página eletrônica “Ações contra Pandemia” do 

Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, órgão executivo do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram disponibilizados três 

painéis que monitoram dados da Covid-19 nos estabelecimentos 

prisionais. 

 

3.3.1. DETECÇÕES/SUSPEITAS do coronavírus nas penitenciárias BRASILEIRAS 
 

Este painel mostra os casos suspeitos e detectados de 

COVID-19 nos presídios de cada Estado do Brasil. 

Segundo o DEPEN, “para cada Estado será possível 

visualizar o ‘status’ em 3 colunas: Verde (suspeita); Vermelha (casos 

confirmados) e Preta (óbitos)”, salientando, ainda, que “os dados são 

fornecidos pelas Unidades Federativas e atualizados na medida são 

recebidos pelo DEPEN.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acessar o painel clique aqui.  

São Paulo 

http://depen.gov.br/DEPEN/covid-19-acoes-contra-a-pandemia
http://depen.gov.br/DEPEN
https://www.novo.justica.gov.br/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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3.3.2. DETECÇÕES/SUSPEITAS do coronavírus nas penitenciárias MUNDIAIS 
 

Este painel exibe os casos suspeitos e detectados de COVID-

19 nos sistemas prisionais do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acessar o painel clique aqui. 
 

3.3.3. Medidas adotadas para PREVENÇÃO nos presídios BRASILEIROS  
 

Neste painel estão as normas e medidas implementadas 

contra a propagação da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais 

brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Para acessar o painel clique aqui.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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4. Artigos e estudos publicados na internet 

 

Diversos artigos e estudos sobre os reflexos da pandemia da 

Covid-19 no Direito Criminal estão sendo publicados e disponibilizados 

na internet. A seguir, alguns deles.  

 

Clique no título para ler o texto na íntegra.  

A PANDEMIA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

• A pandemia do coronavírus e a aplicação da lei penal 

Guilherme de Souza Nucci - Desembargador do TJSP 
Fonte: www.guilhermenucci.com.br  
Publicado em 23/03/2020. 

 

• COVID-19 e seus reflexos penais 

Rogério Sanches Cunha - Promotor de Justiça em SP e  
Jamil Chaim - Juiz de Direito em SP 

Fonte: https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/ 

Publicado em 19/03/2020. 

 

TIPOS PENAIS INCIDENTES  

• O Código Penal em tempos de pandemia: nove crimes já 
pensados para momentos assim 

Igor José Ogar - Advogado 
Fonte: www.bandab.com.br 
Publicado em 24/03/2020. 

 

• Aspectos penais do Coronavírus 

Publicação do Escritório Figueiredo & Velloso – Brasília/DF 
Fonte: www.migalhas.com.br 

Publicado em 18/03/2020. 

 

• Orientações aos órgãos de Segurança Pública sobre infrações 
penais relacionadas à COVID-19 

Publicação do Ministério Público de São Paulo - MPSP  

Fonte: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal 

Publicado em 2020. 

https://www.guilhermenucci.com.br/artigo/a-pandemia-do-coronavirus-e-a-aplicacao-da-lei-penal
http://www.guilhermenucci.com.br/
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/03/19/covid-19-e-seus-reflexos-penais/
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/
https://www.bandab.com.br/blog/para-entender-direito/o-codigo-penal-em-tempos-de-pandemia-nove-crimes-ja-pensados-para-momentos-assim/
https://www.bandab.com.br/blog/para-entender-direito/o-codigo-penal-em-tempos-de-pandemia-nove-crimes-ja-pensados-para-momentos-assim/
http://www.bandab.com.br/
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/3/BCE3085E07BC11_Aspectospenaisdocoronavirus.pdf
http://www.migalhas.com.br/
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/Orientac%CC%A7o%CC%83es%20aos%20o%CC%81rga%CC%83os%20de%20Seguranc%CC%A7a%20Pu%CC%81blica.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/Orientac%CC%A7o%CC%83es%20aos%20o%CC%81rga%CC%83os%20de%20Seguranc%CC%A7a%20Pu%CC%81blica.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal
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• Crimes relacionados à pandemia do coronavírus 

Leonardo Bastos Nunes - Procurador da República 

Fonte: www.direitonet.com.br 
Publicado em 31/03/2020. 

 

• A pandemia da COVID-19, as condutas criminosas e os novos 

criminosos 

Elisa Stroberg Schultz - Professora de Criminologia 
Fonte: www.canalcienciascriminais.com.br 

Publicado em 12/04/2020. 
 

• A aplicação do Direito Penal contra delitos que favoreçam a 
epidemia 

André Galvão e Felipe Maranhão – Advogados criminalistas 

Fonte: www.conjur.com.br 
Publicado em 10/04/2020. 

 

• O novo coronavírus e o Direito Penal 

Artur de Brito Gueiros Souza - Procurador Regional da República e  

Carlos Eduardo Japiassú - Secretário-geral da Associação Internacional  
de Direito Penal  

Fonte: www.genjuridico.com.br 

Publicado em 06/04/2020. 

  

FAKE NEWS  

• As implicações criminais das “fake news” entre outras 
condutas, diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 

Joaquim Leitão Júnior - Delegado de Polícia em Mato Grosso. 
Fonte: www.genjuridico.com.br 

Publicado em 26/03/2020. 

 

REFLEXOS NA CRIMINALIDADE MUNDIAL 

• Combate ao coronavírus causa prejuízos para o crime 
organizado ao redor do mundo 

Marcel Gascón – EFE (Agência de Notícias Internacional Espanhola) 

Fonte: www.defesanet.com.br 
Publicado em 03/04/2020. 

 

• Como o novo coronavírus está mudando o crime no mundo 

Estadão Conteúdo 

Fonte: exame.abril.com.br 
Publicado em 05/04/2020. 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/11579/Crimes-relacionados-a-pandemia-do-coronavirus
http://www.direitonet.com.br/
https://canalcienciascriminais.com.br/a-pandemia-da-covid-19-as-condutas-criminosas-e-os-novos-criminosos/
https://canalcienciascriminais.com.br/a-pandemia-da-covid-19-as-condutas-criminosas-e-os-novos-criminosos/
http://www.canalcienciascriminais.com.br/
https://www.conjur.com.br/2020-abr-10/opiniao-aplicacao-direito-penal-delitos-favorecam-epidemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-10/opiniao-aplicacao-direito-penal-delitos-favorecam-epidemia
http://www.conjur.com.br/
http://genjuridico.com.br/2020/04/06/novo-coronavirus-crime-de-epidemia/
http://www.genjuridico.com.br/
http://genjuridico.com.br/2020/03/26/fake-news-coronavirus/
http://genjuridico.com.br/2020/03/26/fake-news-coronavirus/
http://www.genjuridico.com.br/
http://www.defesanet.com.br/pw/noticia/36328/Combate-ao-coronavirus-causa-prejuizos-para-o-crime-organizado-ao-redor-do-mundo/
http://www.defesanet.com.br/pw/noticia/36328/Combate-ao-coronavirus-causa-prejuizos-para-o-crime-organizado-ao-redor-do-mundo/
http://www.defesanet.com.br/
https://exame.abril.com.br/mundo/como-o-novo-coronavirus-esta-mudando-o-crime-no-mundo/
https://exame.abril.com.br/
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5. Podcasts 

 

A seguir, alguns podcasts que abordam temas de Direito 

Criminal relacionados à pandemia.  

 

JURIDIQUÊS NÃO TEM VEZ 

 

 
Podcast do 

Tribunal de Justiça de São Paulo  
 

Debates da atualidade, decisões de impacto 

para a coletividade, novidades legislativas, 

julgamentos que marcaram época e dúvidas 

dos ouvintes. 

Disponível nas plataformas: 

 
 
 
 

Apple 

 
 
 
 

Deezer 

 
 
 
 

Spotify 

Episódio de Direito Criminal sobre a Covid-19: 

 
Episódio 2 - Violência doméstica em tempos de pandemia 

Juízas Teresa Cristina Cabral e Rafaela Caldeira Gonçalves 

Integrantes da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo 

(Comesp). 

 

 

  

http://www.tjsp.jus.br/Podcasttjsp
https://podcasts.apple.com/us/podcast/viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica-em-tempos-de-pandemia/id1505426393?i=1000471437604
https://www.deezer.com/br/episode/119845902?utm_source=deezer&utm_content=episode-119845902&utm_term=913808183_1586969805&utm_medium=web
https://open.spotify.com/episode/6wvdzMA6GsfLEK1g72bo6Z
http://www.tjsp.jus.br/Podcasttjsp
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CONVERSANDO COM O NUCCI 

 

 

 

Podcast do  
Professor Guilherme de Souza Nucci 

Doutrinador de Direito Penal e Processual Penal 

Desembargador do Tribunal de Justiça de 

São Paulo 

Este podcast está hospedado no site Anchor.fm. 

Disponível, também, nas plataformas: 

 
 
 
 

Apple 

 
 
 
 

Breaker 

 
 
 
 

Google 

 
 
 
 

Overcast 

 
 
 
 

Radio Public 

 
 
 
 

Spotify 

Episódio de Direito Criminal sobre a Covid-19: 
 

#12 - O novo coronavírus e a lei penal 

 

 

WEBRADIO 

 

 

 
 

Podcast do 
Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais 

Disponível diretamente no site no MPMG 

Episódio de Direito Criminal sobre a Covid-19: 
 

Fake news, crimes cibernéticos e Covid-19 

Promotora de Justiça de Minas Gerais Christianne Bensoussan. 

  

https://anchor.fm/guilherme-nucci/episodes/12---O-novo-coronavrus-e-a-lei-penal-ebrbt5
https://podcasts.apple.com/br/podcast/conversando-com-o-nucci/id1494336266
https://www.breaker.audio/conversando-com-o-nucci
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMWE5NmJmYy9wb2RjYXN0L3Jzcw%3D%3D
https://overcast.fm/itunes1494336266/conversando-com-o-nucci
https://radiopublic.com/conversando-com-o-nucci-6B4v2q
https://open.spotify.com/show/5bk9cEnTzkOTXf2u8ei7Fv
https://anchor.fm/guilherme-nucci/episodes/12---O-novo-coronavrus-e-a-lei-penal-ebrbt5
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/podcast-fake-news-crimes-ciberneticos-e-covid-19.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/podcast-fake-news-crimes-ciberneticos-e-covid-19.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/podcast-fake-news-crimes-ciberneticos-e-covid-19.htm
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CRIMINAL PLAYER 

 

 

 

Podcast dos Professores 
 

Alexandre Morais da Rosa 
Juiz de Direito em Santa Catarina 

e 

Aury Lopes Jr. 
Advogado e 

Doutor em Direito Processual Penal 

  

Disponível nas plataformas: 

 
 
 
 

Apple 

 
 
 
 

Deezer 

 
 
 
 

Google 

 
 
 
 

Podtail 

 
 
 
 

SoundCloud 

 
 
 
 

Spotify 

Episódios de Direito Criminal sobre a Covid-19: 
 

Ep. 89 - Prisão e Coronavírus 

Ep. 91 - Audiência de Custódia e Pandemia 

Ep. 100 - Como fica o plenário do júri em tempos de covid? 

 

 

 

 

 

  

https://podcasts.apple.com/br/podcast/criminal-player/id1479897366?ign-mpt=uo%3D4
https://www.deezer.com/ko/show/525192
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL2ZlZWRzLnNvdW5kY2xvdWQuY29tL3VzZXJzL3NvdW5kY2xvdWQ6dXNlcnM6Njk5ODQ0MjMyL3NvdW5kcy5yc3M%3D
https://podtail.com/pt-BR/podcast/criminal-player/
https://soundcloud.com/emais-editora
https://open.spotify.com/show/5oHuR2eEUCg6woIDVFWO7j
https://podtail.com/pt-BR/podcast/criminal-player/criminal-player-ep-89-prisao-e-coronavirus-com-ale/
https://podtail.com/pt-BR/podcast/criminal-player/criminal-player-ep-91-audiencia-de-custodia-e-pand/
https://podtail.com/pt-BR/podcast/criminal-player/criminal-player-ep-100-como-fica-o-plenario-do-jur/
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6. Julgados  

 

Para acessar alguns dos primeiros julgados de Direito 

Criminal proferidos sobre a COVID-19, acesse nosso material.  

 

COVID 19 

Julgados de Direito Criminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível na página do Cadicrim na intranet  

do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
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7.  Outras informações 

 

Para mais informações sobre os reflexos da pandemia da 

Covid-19 no âmbito do Governo Federal, do Sistema Penitenciário 

Nacional, do Governo do Estado de São Paulo e do Poder Judiciário, 

clique nos links abaixo: 

 

GOVERNO FEDERAL 
 
 

Ministério da Justiça e 

Segurança Pública 

 
Página dedicada às “medidas 
adotadas” pelo Ministério em 

relação ao Coronavírus 
 

 
 

 
 

Ministério da Saúde 

 
Página contendo “o que você 

precisa saber” sobre o 

Coronavírus/Covid-19 
 

 

 

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL 
 
 

Departamento 
Penitenciário Nacional 

 

Página “COVID-19 - Ações 
contra a Pandemia” do DEPEN 
(Órgão do Ministério da Justiça 

e Segurança Pública) 
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 Governo do Estado 

de São Paulo 

 

Página  
“Coronavírus: ações em SP” 

 

 

 

 

https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-confira-as-medidas-adotadas-pelo-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-confira-as-medidas-adotadas-pelo-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
https://coronavirus.saude.gov.br/
http://depen.gov.br/DEPEN/covid-19-acoes-contra-a-pandemia
http://depen.gov.br/DEPEN/covid-19-acoes-contra-a-pandemia
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=coronavirus-acoes-sp
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=coronavirus-acoes-sp
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ 

 

 
Página com informações sobre 
o “Coronavírus” e os reflexos 

no Poder Judiciário. 
 

Clipping CNJ 

Compilado das “principais 
notícias relacionadas ao 

novo coronavírus e o Poder 

Judiciário”  

 
 Superior Tribunal de 

Justiça 

 
Página “STJ no Combate ao 

Coronavírus” 
 

 

Tribunal de Justiça 
de São Paulo - TJSP 

Página com todas as 
informações do Tribunal sobre 

o “Coronavírus” 

 

Escola Nacional de 
Formação e 

Aperfeiçoamento de 
Magistrado - ENFAM 

“Portal Covid-19” criada pelo 

Centro de Apoio à 
Magistratura Brasileira com 
apoio do Centro Nacional de 

Inteligência da Justiça 

Federal, na qual é possível 
acessar: 

 

“1) o repositório (banco de dados com 
artigos, sentenças, decisões, notas 
técnicas, manuais, entre outros); 

2) os fóruns abertos aos magistrados, 
divididos por temas, com o objetivo de 
discutir, de forma colaborativa, novas 
ações judiciais propostas ou dúvidas 
surgidas durante a jurisdição; 

3) paralelamente, os cursos elaborados 
com foco na judicialização durante a 
pandemia do Covid-19; e 

4) ambiente com ações e notas técnicas 
dos Centros de Inteligência Judiciários 
voltados à gestão judicial da pandemia”. 

 

  

https://www.cnj.jus.br/coronavirus/
https://www.cnj.jus.br/coronavirus/
https://observatorionacional.cnj.jus.br/observatorionacional/index.php/coronavirus-covid19/clipping-coronavirus
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/STJ-no-Combate-ao-Coronavirus.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/STJ-no-Combate-ao-Coronavirus.aspx
http://www.tjsp.jus.br/CoronaVirus
http://www.tjsp.jus.br/CoronaVirus
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/repositorio/
https://www.enfam.jus.br/foruns/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/centros-de-inteligencia/
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8. Sobre o Cadicrim  

 

 

Instituído por meio da Portaria Conjunta nº 9.765/2019, 

publicada no DJe de 26/06/2019, o Centro de Apoio da Seção de 

Direito Criminal – Cadicrim tem como função primordial auxiliar os 

Desembargadores e Juízes integrantes da Seção de Direito Criminal 

do Tribunal de Justiça de São Paulo em pesquisas de jurisprudência, 

doutrina e legislação.  

 

O Cadicrim também produz materiais de apoio nos quais 

divulga notícias, julgamentos e alterações legislativas relevantes ao 

Direito Criminal.  

 

 

 

 

Centro de Apoio da Seção de Direito Criminal 

Cadicrim 
Rua Conselheiro Furtado, 688 - 10º. Andar - Sala 103 - Liberdade  

São Paulo/Capital - CEP 01511-000  
Tel: (011) 3271-8110  

e-mails: cadicrim.diretoria@tjsp.jus.br e cadicrim.pesquisa@tjsp.jus.br  
 

 

Para mais informações, acesse nossa página na internet: 

http://www.tjsp.jus.br/SecaoDireitoCriminal/SecaoDireitoCriminal/Cadicrim 

 
ou 

 

mailto:cadicrim.pesquisa@tjsp.jus.br
http://www.tjsp.jus.br/SecaoDireitoCriminal/SecaoDireitoCriminal/Cadicrim

