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ABRANGÊNCIA DOS DADOS    
As informações detalhadas neste documento são referentes às 15 unidades da federação que enviaram dados ao CNJ  

Prisional

Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Roraima, Santa 

Catarina, São Paulo e Sergipe

 Socioeducativo

Acre, Amapá, Bahia, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Roraima, Santa 

Catarina, São Paulo e Sergipe

Apenas prisional

Apenas socioeducativo
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9 unidades da federação informaram as atividades  
realizadas por seus 
Comitês de Acompanhamento: 

COMITÊS DE ACOMPANHAMENTO
de ações para enfrentamento à propagação da Covid-19
(art. 14  da Recomendação 62/2020)
 

Acre
Espírito Santo
Goiás
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Roraima
São Paulo
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A transferência de recursos de 
penas pecuniárias soma 

R$ 40.552.527,71

10 estados informaram a 
adoção da medida:

Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São 

Paulo e Sergipe.

PENAS PECUNIÁRIAS
O Judiciário está destinando verbas de penas pecuniárias ao combate à pandemia em diferentes frentes (art. 9 da 
Resolução 313/2020), o que inclui recursos para a prevenção do surto de Covid-19 em unidades de privação de liberdade em 
alguns casos (art. 13 da Recomendação 62/2020).*

 

*As informações apresentadas são relativas aos valores informados 
pelos GMFs neste levantamento quinzenal, e não incluem a previsão 
de repasses em normativas locais.
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RECURSOS PARA PREVENÇÃO À COVID-19 NO 
SISTEMA PRISIONAL E NO SOCIOEDUCATIVO

FEDERAIS

Apenas Amapá, Piauí e Rio Grande do Sul informaram haver recebido recursos federais:

● AP: R$ 237.290,00, do Funpen, destinados à compra de EPIs e material de higiene e limpeza;
● PI: R$2.313.419,55 do Funpen, destinados a Bens e Serviços no Sistema Prisional;
● RS: R$287.687,72 do TRF-4, utilizado na compra de EPIs e no combate à Covid-19.

DEMAIS FONTES

● No Amapá,  R$ 12.750,00 vindos da Justiça Estadual;
● Em Mato Grosso do Sul, R$120.000,00, oriundos da retenção de 10% de recursos do trabalho de presos, foi repassado 

a Agepen para compra de EPIs e materiais de limpeza e higiene;
● No Piauí, houve repasse estadual de R$ 10.050.000,00 para a aquisição de bens e serviços;
● No Rio Grande do Sul houve acréscimo de R$1.000.000,00 oriundos da Corregedoria do TJRS para compra de EPIs e 

outros equipamentos de combate à Covid-19
● A Fundação Casa, em São Paulo, recebeu R$ 1.064.990,45 do Tesouro do Governo do Estado para a aquisições de 

produtos de proteção;
● Em Sergipe, a Fundação Renascer recebeu repasse do Tribunal de Justiça do Estado no valor de R$ 33.300,00 para a 

aquisição de material de limpeza e testes rápidos do Covid-19, e R$21.000,00 do Ministério Público do Trabalho.
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REALIZAÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19
Sistema Prisional

UF

Testes Realizados

Pessoas Privadas de 
Liberdade

Servidores

AC 21 302

AP - -

ES 166 -

GO 0 182

MS 2 18

PB 137 326

PE 304 84

PI 3 183

RJ 104 1239

RR - -

RS 65 70

SC 56 223

SP - -

SE 32 144
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REALIZAÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19
Sistema Socioeducativo

UF

Testes Realizados

Pessoas Privadas de 
Liberdade

Servidores

AC 3 75

AP - -

BA 68 239

GO 0 15

MS 5 15

PB - -

PE 20 86

PI 0 17

RJ - 63

RR 1 0

RS 2 120

SC 0 5

SP 10 0

SE - -
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UF
Equipamentos de Proteção 

Individual
Alimentação

Fornecimento de 
Água

Material de Higiene e 
Limpeza

Medicamentos Equipes de Saúde

GO Distribuídos 119.000 itens para 
servidores.

- - - - -

PB

Distribuição de
48 mil máscaras para internos e 
71 mil para servidores. Familiares 

também estão autorizados a 
entregar máscaras nas 

unidades.

Reforço na alimentação 
das pessoas privadas de 
liberdade, com aumento 

em mais de 30% no 
fornecimento de 
alimentos, com o 
balanceamento 

nutricional necessário 
para auxiliar na 

manutenção da sua 
imunidade.

Tem se mantido 
adequado para a 

manutenção da higiene 
das pessoas presas.

Distribuição de kits de 
higiene pessoal para as 

pessoas privadas de 
liberdade. A unidade 

também passou a 
realizar fabricação 

própria de desinfetantes 
e água sanitária.

Devidamente 
distribuídos aos internos 

que necessitam. Há 
processos em tramitação 

para aquisição de mais 
medicamentos, porém 

com dificuldades no 
andamento – inclusive 

por falta de interesse das 
empresas.

Necessário o incremento 
de profissionais, já 

solicitado à Secretaria de 
Estado. Até o momento, 

dois médicos foram 
incluídos na equipe de 

saúde da SEAP/PB.

PE

Distribuídas 33 mil máscaras 
cirúrgicas; 2.400 litros de álcool 
em solução; 600l de álcool em 

gel; 5 mil aventais descartáveis; 2 
mil aventais impermeáveis; 500 
unidades de óculos de proteção; 

500 unidades de protetores 
faciais; 11,5 mil unidades de gorro 

descartáveis. Não informada 
diferenciação entre internos e 

servidores.

- - - - -

RECURSOS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

Estão sendo coletados dados sobre a oferta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs’), alimentação, 
fornecimento de água e material de higiene e limpeza, além de medicamentos e equipes de saúde. Os 
seguintes estados já enviaram informações sobre tais aspectos:

 Sistema Prisional   
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UF
Equipamentos de Proteção 

Individual
Alimentação Fornecimento de Água

Material de Higiene e 
Limpeza

Medicamentos Equipes de Saúde

RJ -
Providenciada por meio de 

licitação.
- - -

27 médicos; 19 psiquiatras; 
32 enfermeiras; 284 

técnicos e auxiliares; 18 
dentistas; 7 farmacêuticos; 
1 nutricionista e 3 biólogos, 
para aproximadamente 48 

mil internos.

RS

Todas DPRs com EPIS adquiridos 
via orçamento direto, pagos por 

meio de recursos federais e outras. 
Foram feitas tratativas junto à 
CELIC para adquirir grandes 

quantidades de EPIs dentro dos 
próximos meses, prevendo a 

demanda

Todas as regiões com 
contrato de alimentação. 

3ª e 6ª Regiões com 
contratos emergenciais, 
mas em situação normal

Todas regiões com 
contrato de abastecimento 

de água

Produtos adquiridos por 
meio de registro de ata

Os medicamentos 
distribuídos pela Farmácia 

da Susepe estão 
suficientes. Outros 

medicamentos 
eventualmente em falta 

são disponibilizados 
através da Farmácia 
Central do Estado, 

vinculada à Secretaria 
Estadual de Saúde

Nos estabelecimentos que 
têm Unidade Básica de 

Saúde (UBS) o 
atendimento está 

suficiente. Onde não 
possui UBS, o atendimento 
é fornecido pela Secretaria 

Municipal de Saúde

SC

Distribuídas a internos 22 mil 
máscaras reutilizáveis e 20.200 

máscaras descartáveis. No caso de 
servidores, o quantitativo foi de 3,5 
mil máscaras reutilizáveis e 98.440 

descartáveis.

Não houve alteração na 
distribuição.

Não houve alteração na 
distribuição.

Materiais como álcool em 
gel, sabonetes e 

mangueiras foram 
adquiridos para auxiliar no 

combate à Covid-19.

Fornecimento regular pelo 
Departamento de 

Administração Prisional e 
pela rede de saúde

Contratação de 99 novos 
profissionais (enfermeiros, 

médicos e técnicos de 
enfermagem).

SP

Informações sobre todas as 
aquisições de EPIs destinados ao 

combate à Covid-19, estão 
disponíveis no site da SAP, aba 

licitações

Fornecimento segue um 
padrão de qualidade, 

quantidade e regularidade, 
sendo disponibilizadas três 

refeições diárias: café, 
almoço e jantar.

Não há racionamento de 
nas unidades.

Informações sobre todas as 
aquisições de Insumos, 

destinados ao combate à 
Covid-19, estão disponíveis 

no site da SAP, aba 
licitações

Fornecimento é 
padronizado e a 

medicação é ministrada 
mediante prescrição 

médica.

Composta por 
profissionais da SAP; 

contratados pelos 
municípios mediante 
pactuação; além de 

atendimento na rede 
pública.

SE

9.281 itens de equipamento de 
proteção individual foram 

distribuídos a internos e 13.147 a 
servidores.

- - -
Fornecido pela Secretaria 

de Estado da Saúde.
Fornecido pela Secretaria 

de Estado da Saúde.
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UF
Equipamentos de 

Proteção Individual
Alimentação

Fornecimento de 
Água

Material de Higiene e 
Limpeza

Medicamentos Equipes de Saúde

BA
Distribuídos 1.131 itens 
para os adolescentes e 

10.493 para os servidores.
- - - - -

GO - - - - -

Unidades com equipes de 
enfermagem, psicólogos e 

assistentes sociais. 
Atendimento ocorre 
conforme plano da 
Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde 
de Adolescentes em 
Conflito com a Lei.

MS

Distribuídas 432 máscaras 
para internos e 1.525 para 

servidores, totalizando 
1.957 unidades.

Terceirizada Sem interrupção.

Fornecido pela 
Superintendência de 

Assistência 
Socioeducativa

Ofertado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS)

Há equipe auxiliar de 
saúde e algumas UNEIS. 
Atendimento médico é 

realizado na Rede 
Municipal de Saúde

PB

Distribuídos 2.000 itens 
EPI para os adolescentes e 

1.200 itens para os 
servidores.

- - - - -

PE

Distribuídas 1.460 
máscaras reutilizáveis 

(duas por interno), além 
de máscaras descartáveis. 

Para servidores, o 
quantitativo foi de 3.318 
máscaras, além de 570 
escudos faciais, 42.800 
luvas, 132 capotes e 20 

toucas.

Contratos de prestação de 
serviço em vigor.

Provimento normal em 
todas as unidades.

Materiais adquiridos pela 
Funase ou oriundos de 

doações.

Ofertada medicação a 
todos os internos que 

necessitam.

Atendimento por equipes 
da Funase e da rede de 

saúde externa.

Sistema Socioeducativo
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UF
Equipamentos de 

Proteção Individual
Alimentação Fornecimento de Água

Material de Higiene e 
Limpeza

Medicamentos Equipes de Saúde

PI

A distribuição para os 
adolescentes é feita 

quando vão ao médico ou 
para o atendimento 

psicossocial.
Os servidores receberam 

máscaras e álcool em gel – 
que também foram 

distribuídos para a equipe 
de saúde, junto com 
aventais e protetores 

faciais

- - - - -

RJ

Distribuídas 11.147 
unidades de EPI’s – entre 

máscaras, aventais, gorros, 
luvas e escudos faciais.

- - -

Cerca de 70% da grade 
disponível em estoque. A 

Secretaria Estadual de 
Saúde apresenta 

abastecimento irregular.

Faltam enfermeiros nos 
Centros de Socioeducação 

da capital.

RR

Para os internos foram 
distribuídas 212 unidades 

de máscaras de tecido 
laváveis e 60 luvas. Para os 
servidores, 642 máscaras 

de tecido laváveis e 60 
luvas.

- - - - -

RS

Distribuídas a servidores 
10.363 unidades (máscaras 

PFF2/N95, máscaras 
cirúrgicas, pares de luvas, 
óculos, aventais e touca)

- - - - -
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UF
Equipamentos de 

Proteção Individual
Alimentação

Fornecimento de 
Água

Material de Higiene e 
Limpeza

Medicamentos Equipes de Saúde

SC

Aos internos, distribuídas 
5.000 máscaras 

descartáveis, além de 500 
máscaras reutilizáveis. 

Para servidores, 
distribuição de 10.000 

máscaras descartáveis e 
2.000 reutilizáveis, além 

de outros itens.

Não houve alteração na 
distribuição.

Não houve alteração na 
distribuição

Itens como álcool em gel, 
álcool liquido, e sabonete 
líquido foram adquiridos.

Fornecimento regular 
pelo Departamento de 

Administração 
Penitenciária e pela rede 
de saúde do município.

Contratação de 20 novos 
profissionais da saúde 

(enfermeiros, médicos e 
técnicos de enfermagem).

SP

Disponibilidade de 
máscaras, respiradores 

N95/PFF2, bem como de 
luvas, óculos de proteção, 

aventais e toucas.
O material foi distribuído 

aos adolescentes segundo 
protocolo da 

Superintendência de 
Saúde. Para os servidores, 
foram distribuídas 31.644 

máscaras reutilizáveis.

Todos têm acesso às 
refeições diárias, 

balanceadas e em 
quantidade suficiente.

Provimento normal em 
todas as unidades

Todos os imóveis 
ocupados pela Fundação 

abastecidos de 
higienizador/álcool em gel 

e demais itens 
relacionados à 

higienização dos 
adolescentes, servidores e 

prestadores de serviços.

Não há falta nem 
dificuldade de aquisição

Falta de enfermeiros e 
médicos no quadro da 

Fundação Casa. No 
entanto, demanda tem 

sido resolvida por meio de 
parcerias, como com os 
Médicos Sem Fronteiras.

SE - - - - -

Faltam enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de 
enfermagem, além de 

médico.


