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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ___ª VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MANAUS-AM 

 

 

 

COVID-19 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 

órgão público de assistência jurídica integral e gratuita, CNPJ n.º 19.421.427/0001-91, com 

sede administrativa na Avenida André Araújo, n.º 679, Edifício Defensor Público Afonso 

Lins, Bairro Aleixo, Manaus-AM, CEP: 69060-000, por intermédio dos Defensores Públicos 

que esta subscrevem, no uso de suas atribuições conforme o art. 134, caput, da Constituição 

Federal, e art. 4º, incisos I e V, da Lei Complementar n.º 80/1994, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5ª da Lei de nº 7.347/1985, propor 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(com Pedido de Tutela Provisória de Urgência) 

 

em face do ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n.º 

04.312.369/0001-90, representado judicialmente pela PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO AMAZONAS, localizada na Rua Emílio Moreira, n.º 1308, Bairro Praça 14 de 

Janeiro, Manaus-AM, CEP: 69020-040; FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO 

AMAZONAS - FVS/AM, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n.º 07.141.411/0001-46, 
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localizada na Av. Torquato Tapajós, n.º 4.010, Bairro Colônia Santo Antônio, Manaus-AM, 

CEP: 69.093-018; MUNICÍPIO DE MANAUS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n.º 

04.365.326/0001-73, representado judicialmente pela PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO, localizada na Av. Brasil, n.º 2971, Bairro Compensa, CEP: 69036-110; 

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO AMAZONAS 

(ANOREG/AM), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.° 03.123.477/0001-52, com 

endereço para citação na Av. Mário Ypiranga, n.º 315, Edifício The Office, salas n.º 1401 e n.º 

1421, Bairro Adrianópolis, Manaus-AM, CEP: 69057-070; SINDICATO DAS EMPRESAS 

FUNERÁRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS (SEFEAM), pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ n.º 01.378.921/0001-55, com endereço para citação na Av. n.º 860, 1º andar, 

sala 01, Bairro Centro, Manaus-AM, CEP: 690202-010; pelos fatos e fundamentos a seguir 

delineados. 

 

I – LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS 

 

A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional, incumbindo-lhe a assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e 

gratuita, às pessoas financeiramente hipossuficientes e aos grupos sociais vulneráveis, nos 

termos do que preconizam o art. 134 da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 

Complementar nº 80/1994. 

Nesse passo, curial sublinhar que a legitimidade extraordinária 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para propositura da presente Ação Civil 

Pública, tem esteio no art. 5.º, II, c/c o art. 1.º, IV e VII, ambos da Lei n.º 7.347/1985, já que 

evidenciada a defesa dos direitos e interesses, difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Por fim, cabe ressaltar que a atuação da DPE-AM vem a 

beneficiar e amparar, inegavelmente, a população amazonense, que está em situação de 
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vulnerabilidade, devido às subnotificações de casos da doença pandêmica Covid-19, da 

mesma forma que se vê em dificuldade para prestar as últimas homenagens aos seus 

familiares vitimados pelo vírus. 

Irrefragável, pois, o reconhecimento de legitimidade ativa 

autônoma da Autora para a condução do processo coletivo, sobretudo em defesa de grupo 

sociais vulneráveis. 

 

II – O RESUMO DOS FATOS 

 

Fato público e notório que o Amazonas é um dos estados 

brasileiros mais atingidos pela pandemia decorrente do novo Coronavírus. O duro e 

colapsado cenário já foi reconhecido a nível internacional1, federal2, estadual3 e municipal4. 

Nesse contexto, impossível descurar que as repercussões de uma 

situação de emergência de importância internacional operam-se, com todo o pesar, para 

além da ausência de profissionais de saúde e leitos médicos. Reverberam-se, ainda, funestos 

efeitos a outras linhas de atuação que são essenciais ao enfrentamento e combate à doença 

– dentre as quais se inclui a cirúrgica notificação de casos, cuja deficiência compromete o 

real dimensionamento da problemática e a consequente estruturação de políticas de ação. 

No presente caso, para a melhor compreensão da controvérsia, a 

conjuntura fática foi delimitada nas 4 (quatro) frentes a seguir expostas. 

                                                           
1 Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia de Covid-19, em curso, 

significando o potencial risco de a enfermidade causada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2) atingir a 

população mundial de forma simultânea. 
2 O Congresso Nacional aprovou, em 20/03/2020, o Decreto Legislativo nº 06/2020, reconhecendo, para os fins 

do art. 65, da Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos 

solicitado pelo Presidente da República através da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 
3 O Estado do Amazonas, em 16/03/2020, decretou a situação de emergência na saúde pública, pelo período de 

120 (cento e vinte) dias (Decreto n.º 42.061). 
4 Também em 16/03/2020, o Município de Manaus declarou a situação anormal, caracterizada como 

emergencial (Decreto n.º 4.780). 
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⇒ SUBNOTIFICAÇÃO: INCONSISTÊNCIA ENTRE OS NÚMEROS 

OFICIAIS DE ÓBITOS POR COVID-19 E DE SEPULTAMENTOS 

 

As informações divulgadas pelo Governo do Estado do 

Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas,5 nos seus boletins 

epidemiológicos diários, dão conta de que, até a data de 2 de maio de 2020, foram 

registrados, oficialmente, 6.062 (seis mil, sessenta e dois) casos confirmados da infecção por 

Covid-19, dos quais 501 (quinhentos e um) vieram a óbito. 

 

                                                           
5 Art. 1º, Lei nº. 2.895/04. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a forma de Fundação e respeitada 

a legislação aplicável, a FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS – FVS-

AM, com a finalidade institucional de promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas de educação 

e de prevenção e controle de doenças e outros agravos à saúde, com vistas à melhoria da qualidade de vida 

da população amazonense, competindo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições: I - gerir os sistemas de 

informação nacional das áreas sob sua competência, adaptando-os às necessidades estaduais; II - 

desenvolver sistemas de informações necessários à execução de suas atividades; III - coordenar e promover as 

atividades de educação em saúde e de mobilização social, de abrangência estadual; IV - coordenar e 

acompanhar as atividades, as metas e os recursos financeiros federais ou estaduais, repassados aos Municípios, 

como parte da programação pactuada integrada ou outros destinados às áreas de vigilância epidemiológica, 

sanitária, ambiental e controle de doenças; V - estimular, coordenar e executar estudos e pesquisas aplicadas 

nas áreas de sua competência; VI - fomentar e executar programas de desenvolvimento de recursos humanos 

nas áreas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e controle de doenças; VII - desenvolver a 

cooperação técnico-científica nacional e internacional nas áreas de vigilância epidemiológica, sanitária, 

ambiental e controle de doenças. 

Art. 3.º, Lei nº. 2.895/04. As competências da FVS-AM na área de epidemiologia são: (...); VIII - definir as 

doenças de notificação compulsória do Estado, de forma complementar às normas nacionais; IX - elaborar 

e divulgar análises epidemiológicas; (...). 
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Fonte: Estado do Amazonas6 

 

Nada obstante, após a instauração da crise local, o Amazonas, 

sobretudo em sua capital, viu o número de óbitos e sepultamentos avultar, como nunca 

antes, arrebatando todos os registros e estimativas anteriores, em claro descompasso com o 

quantitativo apontado pelas autoridades. 

Decerto, o montante informado pelos órgãos oficiais tem sido, 

diuturnamente, contrastado tanto com as notícias veiculadas pela imprensa – local7, 

nacional8 e, inclusive, internacional9 –, quanto com a demanda funerária. 

A título de exemplo, matéria veiculada em 27/04/2020, pelo jornal 

O Globo10, afirma, expressamente, que o Amazonas, até a mencionada data, havia 

completado 7 (sete) dias consecutivos com mais de 100 (cem) óbitos/dia. Singela operação 

aritmética deixa evidente que as informações não se coadunam. De duas, uma: (i) ou o 

                                                           
6 Disponível em: http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/. 
7 Disponível em: https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/mortes-por-pneumonia-ou-

insuficiencia-respiratoria-cresceram-75-no-am-em-2020. 
8 Disponível em: 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,teich-ignora-subnotificacao-ao-dizer-que-brasil-tem-melhor-

desempenho-contra-o-coronavirus,70003279674. 
9 Disponível em: https://apnews.com/a61651d11c7c3e009a62cea08020b6fd. 
10 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/manaus-tenta-aviao-para-reabastecer-

estoque-de-caixoes-que-so-dura-mais-cinco-dias-24395214. 
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número de mortes em virtude da pandemia é maior que aquele informado nos boletins 

epidemiológicos diários (ii) ou a quantidade de falecimento por dia, relacionada a outras 

razões, além do Covid-19, está, surpreendentemente, inflada.11 

Não fosse suficiente o dado desencontrado, a mesma matéria 

noticia a existência de um verdadeiro “engarrafamento” de sepultamentos. Noutros termos, 

há um número significativo de enterros na fila de espera. Manifestação do Presidente do 

Sindicato das Empresas Funerárias do Amazonas (Sefeam) expôs que, no cemitério Nossa 

Senhora Aparecida, localizado no Parque Tarumã, aproximadamente, 40 (quarenta) famílias 

necessitaram, na sexta-feira (24/04/2020), aguardar disponibilização de funcionários para 

que os sepultamentos ocorressem.12 

A situação enfrentada tem deixado familiares apreensivos, e não 

é para menos, havendo até quem se submetesse a realizar o enterro de seu ente por conta 

própria.13 

Outro ponto a contribuir para descortinar o cenário trágico que 

vivemos refere-se ao plano levado a efeito pela Prefeitura de Manaus, consistente na 

realização de enterros com sobreposição de corpos.14 

                                                           
11 Relatos semelhantes estão sendo colhidos ao redor do mundo, cf. https://www.foxnews.com/science/more-

than-15000-excess-deaths-linked-to-coronavirus-in-us. 

https://www.democracynow.org/2020/4/23/headlines/funeral_directors_association_warns_us_covid_19_dea

ths_are_underreported. 
12 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/manaus-tenta-aviao-para-reabastecer-

estoque-de-caixoes-que-so-dura-mais-cinco-dias-24395214. No mesmo sentido: 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/20/frigorificos-sao-instalados-em-cemiterio-de-manaus-

para-comportar-caixoes-videos-mostram-fila-de-carros-funerarios.ghtml. 
13 Ver referência nota de rodapé nº 7. 
14 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/21/prefeitura-de-manaus-faz-valas-

comuns-em-cemiterio-para-enterrar-vitimas-de-coronavirus-veja-video.ghtml. O ente municipal chegou a 

anunciar que os sepultamentos realizar-se-iam em camadas triplas, nas valas comuns. Os buracos, cavados 

com maior profundidade, abarcariam três fileiras de caixões, uns sobre os outros. Porém, diante da altíssima 

repercussão negativa, a Prefeitura de Manaus voltou atrás e manteve a execução do método de “trincheiras”. 

Cf. https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/manaus-volta-atras-suspende-enterros-com-caixoes-

empilhados-24398349. 

mailto:tutelascoletivas.dpeam@gmail.com
https://www.foxnews.com/science/more-than-15000-excess-deaths-linked-to-coronavirus-in-us
https://www.foxnews.com/science/more-than-15000-excess-deaths-linked-to-coronavirus-in-us
https://www.democracynow.org/2020/4/23/headlines/funeral_directors_association_warns_us_covid_19_deaths_are_underreported
https://www.democracynow.org/2020/4/23/headlines/funeral_directors_association_warns_us_covid_19_deaths_are_underreported
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/manaus-tenta-aviao-para-reabastecer-estoque-de-caixoes-que-so-dura-mais-cinco-dias-24395214
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/manaus-tenta-aviao-para-reabastecer-estoque-de-caixoes-que-so-dura-mais-cinco-dias-24395214
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/20/frigorificos-sao-instalados-em-cemiterio-de-manaus-para-comportar-caixoes-videos-mostram-fila-de-carros-funerarios.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/20/frigorificos-sao-instalados-em-cemiterio-de-manaus-para-comportar-caixoes-videos-mostram-fila-de-carros-funerarios.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/21/prefeitura-de-manaus-faz-valas-comuns-em-cemiterio-para-enterrar-vitimas-de-coronavirus-veja-video.ghtml
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Na semana de 20 a 26 de abril, segundo apontam os informes 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp), 861 

(oitocentos e sessenta e um) sepultamentos foram realizados, redundando em uma média 

de 123 (cento e vinte três), a cada 24 horas, somente em Manaus. Desse total, de maneira 

surpreendente, apenas 61 (sessenta e um) foram diagnosticados com Covid-19.15 

Sob o viés registral, o Portal de Transparência de Registro Civil 

da Associação Nacional do Registradores de Pessoas Naturais16, de acordo com os dados 

fornecidos pela Central de Informações de Registro Civil - CRC Nacional, apresenta, em 

relação a esse mesmo intervalo, o assombroso registro de 94 (noventa e quatro) óbitos por 

Covid-19; 65 (sessenta e cinco) por Síndrome Respiratória Aguda Grave-SRAG; 111 (cento 

e onze) por Pneumonia; 51 (cinquenta e um) por Insuficiência Respiratória; 247 (duzentos 

e quarenta e sete) por demais causas. 

No escopo de facilitar a visualização, e considerando que 

Manaus é o epicentro da enfermidade no Estado, os dados alinhavados foram condensados 

nas tabelas a seguir: 

 

DADOS DA SEMULSP 

SEPULTAMENTOS COVID-19 

861 61 

 

DADOS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE REGISTRO CIVIL  

COVID-19  SRAG PNEUMONIA INSUFICIÊNCIA 

RESPIRATÓRIA 

OUTRAS 

94 65 111 51 247 

                                                           
15 Disponível em: https://www.acritica.com/channels/manaus/news/sepultamentos-coletivos-sao-rotina-em-

manaus-empilhamento-de-caixoes-e-descartado. 
16 Disponível em: https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-covid. 
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O seguinte gráfico foi, também, extraído do Portal da 

Transparência de Registro Civil e, abalizadamente, retrata que, em ciclo temporal 

coincidente de 2019, os falecimentos por problemas respiratórios e pneumonia, cujos 

sintomas são semelhantes aos de Covid-19, assim como os por causa indeterminada e os de 

demais natureza, apresentam um aumento vertiginoso e abrupto, inexplicável se 

desgarrado da análise sobre o contexto de pandemia. Confira-se: 

 

 

 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através da ferramenta 

online Info Gripe17, revela significativos dados sobre a evolução exponencial da incidência 

da Síndrome Respiratória Aguda Grave-SRAG, exatamente a partir da semana em que 

houve a confirmação do primeiro caso do novo Coronavírus até a 17ª, do ano de 2020: 

 

                                                           
17 Disponível em http://info.gripe.fiocruz.br/ 
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Outra preocupante constatação da Fiocruz é a incidência 

concentrada de SRAG no grupo de alto risco da Covid-19, ou seja, no contingente 

populacional em que a taxa de mortalidade pelo novo Coronavírus se mostra mais elevada: 
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O panorama desenhado conduz à reflexão sobre a necessidade 

de derrotar um outro inimigo que os números e dados indicados, quando confrontados aos 

oficiais divulgados, parecem escancarar.18 

A não realização de testagem em massa – na esteira do que foi 

feito, por exemplo, na Coréia do Sul19 –, a falta de uniformidade nos diagnósticos e o 

sepultamento de pessoas sem causa mortis precisa ou identificada apontam, de modo 

inarredável, para a existência, no Estado, de um problema crônico de subnotificação, a 

afetar, direta e contundentemente, toda a população amazonense, da capital e do interior.20 

Demais disso, a disponibilização de informes com dados irreais, 

aquém dos acontecimentos concretos, empresta fôlego para manifestações favoráveis ao fim 

da quarentena, contrariando as determinações médicas, bem como da Organização Mundial 

de Saúde, o que culmina por acentuar os riscos de contaminação.21 

 

                                                           
18 Mark Zuckerberg publicou artigo de opinião no jornal The Washington Post, em que menciona como os 

dados podem ajudar na luta contra o Covid-19. Cf. 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/20/how-data-can-aid-fight-against-covid-19/. Essa 

também é a crença dos cientistas e pesquisadores: https://towardsdatascience.com/why-and-how-should-we-

data-people-help-fight-against-covid-19-eng-esp-a45ee5e3688a. 
19 De acordo com os pesquisadores, o Brasil detecta, em média, 11% (onze por cento) dos casos sintomáticos 

de Covid-19, ou seja, uma em cada dez pessoas que carregam o vírus e demonstram algum sintoma foi 

registrada pelo governo. Em compensação, o índice na Coréia do Sul é de 83% (oitenta e três por cento). Cf. 

https://www1.folha.uol.com.br/amp/equilibrioesaude/2020/03/nove-em-cada-dez-casos-de-covid-19-nao-sao-

detectados-no-brasil-diz-estudo.shtml. 
20 O problema da subnotificação afeta o país desde o surgimento do primeiro caso. Há, sobre esse dado, intensa 

disputa entre os próprios cientistas e médicos. Entre as causas, estão a falta de orientações das autoridades 

antes do primeiro diagnóstico, a grande quantidade de pacientes assintomáticos e o fato de que o novo 

Coronavírus pode ter sido confundido com outros problemas respiratórios. Cf. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52334034. O Reino Unido está padecendo do mesmo mal, cf. 

https://edition.cnn.com/2020/04/07/uk/coronavirus-uk-deaths-intl-gbr/index.html. 
21 Exemplo singelo nesse sentido pode ser captado de notícia jornalística que aponta crescimento nas infecções 

pelo Covid-19, em Blumenau, após a abertura do comércio (shoppings e restaurantes). Cf. 

https://istoe.com.br/sc-apos-reabertura-do-comercio-casos-de-covid-19-dispara-em-blumenau/. 
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⇒ O EXPRESSIVO NÚMERO DE FALECIMENTOS EM DOMICÍLIO: 

O EFEITO DO SARS-COV-2 NA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

 

Vale lembrar, por outro lado, que é falaciosa a suposição de que 

o novo Coronavírus atinge, de maneira irrestrita, ricos e pobres. Dados apresentados 

demonstram que a população carente é quem suportará, significativamente, os danos 

provenientes da doença. 

Isso porque se trata de grupo que, quando empregado, 

geralmente o é sem carteira de trabalho devidamente assinada, fora o grande número de 

autônomos no setor informal. Para sobredita classe social, continuar a trabalhar está muito 

além de uma simples alternativa. Esse fato, por si só, aumenta a exposição do grupo aos 

riscos de contágio, circunstância que se agrava, ainda mais, se consideradas as formas das 

disposições arquitetônica e geográfica das residências nas periferias, bem como a realidade 

existente no Estado, marcada pela precariedade de serviços sanitários, além da coabitação 

de mais de uma família no mesmo imóvel, em número, no mais das vezes, superior a 6 (seis) 

pessoas. 

A falta de recursos, seguindo esse roteiro, obriga dita faixa da 

população a buscar, quase que exclusivamente, o Sistema Único de Saúde (SUS), imerso em 

reconhecido estado de colapso e saturação, devido à inexistência de leitos de UTI 

disponíveis.22 

Como afirmado, as condições para cumprir o distanciamento 

social, nas periferias, são as piores: (i) há mais moradores por domicílio, (ii) o acesso à água 

                                                           
22 Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/sem-espaco-para-enterrar-as-vitimas-da-covid-19-manaus-

empilha-caixoes.shtml. 
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encanada, vital para a higienização, às vezes não existe ou é intermitente e (iii) a insegurança 

econômica estimula muitos a saírem de casa a fim de obter recursos para sua subsistência.23 

Por demais, consoante salientado, as mazelas decorrentes da 

pandemia acertam, de maneira bem mais robusta, os economicamente vulneráveis, não se 

diferindo no caso de subnotificação. Nesse contexto, a informação passa a ser a principal 

arma de combate ao vírus, porquanto a divulgação imprecisa do número de infectados 

acaba transmitindo a falsa impressão de que a população está protegida.24 

Como o acompanhamento da evolução da enfermidade está 

sendo feito de forma precária e insuficiente25, o novo Coronavírus espraia-se de modo 

avassalador, inexistindo a menor possibilidade de controle pelas autoridades sanitárias, e, 

assim, vai deixando significativo rastro na população mais carente. 

As pessoas, na maior parte pobres, estão morrendo em casa, e 

não se tem apresentado, por parte das autoridades municipais e estaduais, informações 

precisas sobre as eventuais causas das mortes.26 Fora isso, os óbitos nas residências não estão 

sendo computados nos boletins epidemiológicos oficiais. 

                                                           
23 Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/como-o-novo-coronav%C3%ADrus-acentua-as-desigualdades-no-brasil/a-

53256164. 
24 A mídia norte-americana vem atuando de forma contundente para apresentar o panorama real da pandemia 

naquele país, inclusive denunciando a constatação de subnotificação, cf. https://www.usnews.com/news/best-

states/articles/2020-03-25/some-states-are-reporting-incomplete-covid-19-results-blurring-the-full-picture. 

Demais disso, autoridades daquele país também apontam que a população afro-americana, notadamente mais 

vulnerável economicamente, tende a apresentar maiores índices de mortandade, cf. 

https://www.boston.com/news/health/2020/04/17/coronavirus-death-rate. 
25 Matéria veiculada no periódico Estadão aponta, com base em dados divulgados pelo Centro de Modelagem 

Matemática de Doenças Infecciosas da London School of Tropical Medicine, do Reino Unido, que o número 

de infectados no Brasil, em 23 de março de 2020, seria 9 (nove) vezes maior que o oficialmente divulgado. Cf. 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-teria-mais-de-17-mil-casos-de-coronavirus-do-que-o-

notificado-oficialmente-diz-pesquisa,70003244852. 
26 Matéria da Forbes apresenta problemas de subnotificação decorrentes de mortes em domicílio nos Estados 

Unidos, no Reino Unido, Itália: https://www.forbes.com/sites/joshuacohen/2020/04/14/underreporting-of-

covid-19-deaths-in-the-us-and-europe/#38dd430182d7. No mesmo sentido, especificando a situação de 

Boston e Nova York, respectivamente: https://www.propublica.org/article/theres-been-a-spike-in-people-

dying-at-home-in-several-cities-that-suggests-coronavirus-deaths-are-higher-than-reported; 
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https://www.forbes.com/sites/joshuacohen/2020/04/14/underreporting-of-covid-19-deaths-in-the-us-and-europe/#38dd430182d7
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No Rio de Janeiro, apenas para servir de exemplo, conforme a 

Secretaria Estadual de Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

recolheu, até quarta-feira, 22/04/2020, 189 (cento e oitenta e nove) corpos de pessoas que 

morreram em casa, sem a necessária e vital informação a respeito de quantos óbitos teriam 

sido causados pelo coronavírus.27 

O sucedido em São Paulo, cidade mais afetada pelo vírus, deve 

ser utilizado pelas autoridades do Amazonas de forma paradigmática. Entre os dias 17 e 24 

de abril, houve acréscimo de 45% (quarenta e cinco por cento) no número de mortes pelo 

novo Coronavírus nos 20 (vinte) distritos mais pobres da capital. Em contrapartida, 

considerando os 20 (vinte) distritos mais ricos, o aumento foi nove pontos percentuais 

menor: 36% (trinta e seis por cento).28 

Todavia, quando o olhar é microscópio, o abismo que separa 

pobres e ricos fica lancinantemente exposto. O bairro paulista Jardim Helena, localizado na 

zona leste da cidade, teve aumento de mortes, também no intervalo de 17 a 24 de abril, da 

ordem de 120% (cento e vinte por cento), isto é, de 15 (quinze) para 33 (trinta e três). Essa 

taxa de mortalidade domiciliar, no bairro Morumbi, sabidamente rico, onde foi detectado o 

                                                           

https://www.marketwatch.com/story/nyc-trying-to-account-for-new-yorkers-who-may-have-died-from-

undiagnosed-coronavirus-2020-04-09. 
27 Disponível em: 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/04/subnotificacao-falta-de-informacao-e-condicoes-

precarias-aumentam-drama-da-covid-19-nas-favelas-do-rio/. 
28 A diferença em números absolutos também é chocante, considerado o mesmo período: nos 20 (vinte) 

distritos mais pobres subiu de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) mortes para 689 (seiscentos e oitenta e 

nove); já nos 20 (vinte) distritos mais ricos o aumento foi de 263 (duzentos e sessenta e três) para 357 (trezentos 

e cinquenta e sete) no número de mortes. Cf. https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/04/mortes-

por-covid-19-periferia/. 
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primeiro caso de Covid-19 no Brasil29, só registrou, no mesmo intervalo, uma nova morte, 

indo de 7 (sete) para 8 (oito) casos.30 31 

Daí irrompe a necessidade de exposição de um panorama 

completo e fiel, já que, embora as mortes sejam anônimas, os mortos têm nome, endereço e 

familiares, merecendo, só por isso, a devida atenção e o respeito dos poderes constituídos. 

Cediço que a realidade observada nos Estados do Rio de Janeiro 

e São Paulo é, também, vivenciada no Amazonas.32 Patrícia Sicchar, vice-presidente do 

Sindicato dos Médicos do Amazonas e funcionária do SAMU de Manaus, declarou a 

periódico de abrangência nacional o que segue: “Cada vez mais as pessoas morrendo em 

casa nessa pandemia. E essas pessoas não estão sendo testadas. Os parentes procuram o 

médico para emitir o atestado de óbito. O médico não sabe as circunstâncias da morte e 

acaba colocando como causa indeterminada”.33 

Os dados abaixo reproduzidos, colhidos dos informes funerários 

emitidos pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), são estarrecedores: 

 

DIA TOTAL DE ÓBITOS ÓBITOS EM 

DOMICÍLIO 

PERCENTUAL DE 

ÓBITOS EM CASA 

23/04/2020 135 40 29,62% 

24/04/2020 128 35 27,34% 

25/04/2020 102 20 19,60% 

                                                           
29 Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-1-resultado-positivo-para-

coronavirus-mas-ainda-falta-teste-para-confirmar-diagnostico,70003210088. 
30 Disponível em:  https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/04/mortes-por-covid-19-periferia/. 
31 Outras matérias relatam idêntica realidade: https://exame.abril.com.br/brasil/periferia-concentra-a-maior-

parte-das-mortes-suspeitas-em-sao-paulo/. 
32 Disponível em: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-01/manaus-testemunha-a-hora-da-morte-por-

covid-19-as-pessoas-morrem-sozinhas-sozinhas-sozinhas-sozinhas.html. 
33 Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/21/coronavirus-manaus-numero-

enterros.htm?cmpid=copiaecola. 
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26/04/202034 142 41 28,87% 

27/04/202035 118 31 26,27% 

  MÉDIA 26,34% 

 

O percentual médio de 26,34% (vinte e seis inteiros e trinta e 

quatro centésimos por cento) não deixa dúvidas de que a situação foge, e muito, da 

normalidade, carecendo, com inegável urgência, intervenção do Poder Judiciário.36 37 

 

⇒ SEPULTAMENTOS INDIGNOS 

 

Como seria natural, a forma com que a Prefeitura de Manaus 

optou por solucionar o problema ocasionado pelo alto número de sepultamentos está 

repercutindo negativamente na população, principalmente para os familiares. 

Ainda que o cenário atual seja de clara e inegável 

excepcionalidade, é cediço que, em pandemias ou qualquer evento calamitoso de 

proporções continentais, a preocupação quanto ao cuidado e manejo de corpos torna-se uma 

das prioridades para o efetivo controle da doença, mas não se pode descurar do direito 

fundamental dos acometidos. 

O Município de Manaus – e os noticiários diários dão a exata 

conta – ainda não apresentou respostas satisfatórias sobre as seguintes questões: (i) quem 

                                                           
34 Disponível em: http://www.manaus.am.gov.br/noticia/informe-funerario-de-manaus-domingo-26-4/. 
35 Disponível em: http://www.manaus.am.gov.br/noticia/informe-funerario-manaus-segunda-274/. 
36 Em matéria jornalística consta que equipes estão recuperando até 280 (duzentos e oitenta) corpos por dia 

nas casas de Nova York, e nem todos são contados no registro oficial da morte. Cf. 

https://www.businessinsider.com/teams-retrieving-coronavirus-bodies-from-nyc-homes-2020-4. 
37 Planos, com a utilização da tecnologia, estão sendo desenvolvidos para evitar que as pessoas morram em 

suas casas, conforme relata a CNN: https://edition.cnn.com/2020/04/11/health/monitoring-covid19-at-

home/index.html. 
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cuidará dos corpos? (ii) como será garantida a segurança dos profissionais encarregados de 

manuseá-los? (iii) como os ritos fúnebres serão realizados? 

As medidas inicialmente adotadas pelo Município, inauguradas 

pelo Decreto nº. 4.801, de 11 de abril de 2020, consistiam no imediato sepultamento ou 

cremação nos casos de óbito com diagnóstico confirmado ou suspeito do Coronavírus, sem 

a realização da cerimônia de velório. 

Desta forma, apesar de impedida de prestar as últimas 

homenagens aos entes queridos sob os ritos costumeiros, a família resguardava-se de seu 

direito ao sepultamento individual e minimamente digno, ciente das limitações necessárias 

para a segurança dos envolvidos. 

À época da edição do decreto, Manaus contabilizava 51 

(cinquenta e um) sepultamentos diários. No entanto, o crescimento exponencial já era 

previsto, projetando-se o pico da pandemia para o início de maio.38 Duas semanas depois, 

em 25/04/2020, os óbitos já somavam 1.330 (mil, trezentos e trinta). Nesse ínterim, não foi 

produzida qualquer normativa ou plano de ação consolidado, com identificação de atores 

essenciais e planejamento para o atendimento de familiares, quanto ao fluxo de trabalho 

específico para o recolhimento dos corpos, exame póstumo e sepultamento. 

Por conseguinte, o volume de óbitos e a precária estrutura 

funerária disponível, além da falta de providências acautelatórias por parte da 

Administração, resultaram no enterro de múltiplos corpos em uma mesma vala, empilhados 

uns nos outros, no Cemitério Nossa Senhora da Aparecida, sob a justificativa de que o 

perímetro do local comportava somente esta dinâmica. 

Outrossim, afora o desgaste em ver o corpo de um ente querido 

amontoado como se objeto fosse, alguns enlutados depararam-se com cenário ainda mais 

                                                           
38 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/hospital-referencia-de-coronavirus-do-

am-colapsou-diz-funcionario-de-plantao.shtml. 
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crítico: após horas de espera e na falta de coveiros, os próprios filhos foram obrigados a 

localizar o cadáver do pai nas câmaras frigoríficas do cemitério e enterrá-lo por conta 

própria, a fim de garantir sua identificação. Questionado, o Município confirmou o ocorrido, 

mas alegou ser fato isolado nos procedimentos.39 

 
Fonte: Chico Batata/Divulgação40 

 

As condições de trabalho a que estão submetidos os coveiros do 

município, também, denotam a fragilidade da estrutura disponível. Após denúncias de que 

os profissionais do Cemitério Parque Tarumã não dispõem de local adequado e de utensílios 

necessários para suas refeições, sendo obrigados a utilizar sacolas plásticas, a Defensoria 

Pública questionou o real cenário laboral dos funcionários, conforme Ofício nº 139/2020 - 

DPEPDDH/DPE/AM (doc. 02). Ato contínuo, foi anunciada a disponibilização de cabines 

                                                           
39 O vídeo de familiares desenterrando o caixão pode ser acessado em 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/28/com-aumento-de-mortes-cemiterio-em-manaus-passa-

a-ter-enterros-noturnos-e-caixoes-empilhados-fotos.ghtml.  
40 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/28/com-aumento-de-mortes-cemiterio-

em-manaus-passa-a-ter-enterros-noturnos-e-caixoes-empilhados-fotos.ghtml. 
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de sanitização no Parque Tarumã, conforme informações da Semulsp, operantes desde 

30/04/20, sem indicações das medidas adotadas nas demais unidades.41 

Não obstante o anúncio de que Prefeitura suspendeu os  enterros 

triplos, uma vez que o procedimento proposto não permite a identificação do jazigo, curial 

que o Poder Judiciário emita, de modo assertivo, manifestação impedindo tal prática, 

sobretudo porque a prática se apresenta indigna. 

A ausência de esclarecimentos sobre a forma com a qual o 

Município de Manaus tem atuado nesse delicado tema vem contribuindo para a 

disseminação de “fake news”, que, para longe de contribuírem no combate à pandemia, 

fomentam o clima de indignação, de revolta e, o que é inconcebível nesse momento, de 

maior exposição ao risco de disseminação do contágio.42 

Reportagem noticiou, por exemplo, que determinada família 

teria aberto o caixão, onde supostamente estaria um de seus familiares falecido, a fim de 

checar a veracidade de notícia de que, supostamente, os órgãos municipais estariam 

enterrando caixões vazios. 

Aliás, a própria pasta municipal da Semulsp advertiu, 

publicamente, a necessidade de se empregar a maior organização no procedimento de 

identificação das vítimas de Covid-19, dentro das unidades hospitalares. Nas palavras 

publicadas do Secretário Municipal Paulo Farias, “[N]esse momento tão difícil, em que o 

número de mortos vem aumentando, é importante que nos hospitais se tenha o maior 

cuidado no momento da identificação dessas pessoas. A prefeitura vem tomando todos 

os cuidados possíveis para garantir a rastreabilidade dos sepultamentos, mas precisamos 

                                                           
41 Disponível em: http://www.manaus.am.gov.br/noticia/cabine-de-sanitizacao-oferece-protecao-extra-para-

coveiros/.  
42 O famoso jornal The Washington Post publicou matéria  ilustrando, magnificamente, como se dá a 

propagação do surto do novo Coronavírus e quais os mecanismos para achatar essa curva. Cf. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/. 
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que haja segurança no acondicionamento de cada pessoa na hora de encaminhar ao 

sepultamento”.43 

 Desse modo, fica mais do que explícita a necessidade de os Réus 

- Estado do Amazonas, Município de Manaus, Sindicato das Empresas Funerárias do Estado 

do Amazonas (Sefeam) e Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas 

(Anoreg/AM) - apresentarem um alentado plano de controle (i) da identificação, (ii) da 

localização e (iii) do modus operandi dos futuros sepultamentos.44 

Ademais, tal sindicato, na última sexta-feira, 24/04/2020, 

comunicou que o estoque de urnas era capaz de suportar, no máximo, 5 (cinco) dias. 

 

_______________________________________________________________ 

Fonte: D24am45 

 

O gráfico a seguir ilustra a evolução no número de 

sepultamentos ao longo do mês de abril, traduzindo, com frugalidade, a ascensão 

exponencial dos enterros quando o Estado, ao que tudo indica, beira o pico da pandemia: 

                                                           
43 Disponível em:https://d.emtempo.com.br/amazonas/201214/prefeitura-pede-organizacao-na-identificacao-

de-mortos-por-covid-19. 
44 Disponível em: https://br.noticias.yahoo.com/familias-abrem-caixoes-a-beira-das-covas-coletivas-para-ter-

certeza-de-que-estao-enterrando-seus-parentes-em-manaus-161006292.html. 
45 Disponível em: https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/funerarias-atuam-com-estoque-de-urnas-

quase-zerado-em-manaus. 
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Fonte: UOL Notícias46 

 

Para mais, a Prefeitura de Manaus apresentou o seguinte 

balanço47, que abrange período não compreendido no gráfico acima: 

● 21 de abril: 136 sepultamentos registrados 

● 22 de abril: 120 sepultamentos registrados 

● 23 de abril: 135 sepultamentos registrados 

● 24 de abril: 128 sepultamentos registrados 

 

Debalde exigir sepultamento digno quando amplamente 

declarado que o Estado do Amazonas pode vivenciar a completa escassez de urnas. Há, 

                                                           
46 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/21/coronavirus-

manaus-numero-enterros.htm. 
47 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/26/empresas-funerarias-de-manaus-

tem-estoque-de-urnas-para-mais-dez-dias-diz-sindicato.ghtml. 
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inclusive, pedido48 de intermediação da União Federal, já recusado49, para transporte de 

2.000 (dois mil) caixões de Campinas para Manaus. 

Se de um lado o número de urnas em estoque, em 25/04/2020, era 

inferior a 1.000 (mil) unidades, e o volume de óbitos diários em média de 130 (cento e trinta), 

a capacidade atingirá seu limite em, aproximadamente, sete dias e meio. 

Surge, à vista disso, como opção a ser considerada, a cremação 

gratuita, serviço já oferecido por uma das Rés. Todavia, dois pontos podem inviabilizar a 

medida, e a presente demanda tem o objetivo de atenuá-los: (i) o primeiro é a falta de 

costume, não só no âmbito estadual, mas também nacionalmente; o brasileiro, 

principalmente a camada mais pobre, não tem o hábito de cremar seus mortos; (ii) o segundo 

reside na ausência de divulgação, pela Prefeitura, a respeito da existência e dos requisitos 

para acessar o serviço. Dificuldade que pode ser vencida com boa campanha de difusão e 

informação. 

 

⇒ FAMILIARES E SOCIEDADE SEM ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Tudo que foi até aqui exposto conforma um panorama deveras 

censurável, em que ressoa explícita a ausência de dados precisos e seguros a respeito do 

caminho trilhado pelo Estado do Amazonas para combater o Sars-CoV-2, do mesmo jeito 

que não expõe, de forma fidedigna, o grau de infecção suportado, até o presente momento, 

pela população amazonense. 

O problema da subnotificação, comumente, vem acompanhado 

da falta de transparência na publicização dos dados epidemiológicos da Covid-19, como o 

                                                           
48 O pedido foi feito pela Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário - ABREDIF, cf. 

https://funerarianet.com.br/noticias/abredif-quer-agilizar-envio-de-urnas-para-manaus/. 
49 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/28/governo-federal-nega-apoio-

logistico-para-enviar-estoque-de-caixoes-a-manaus-diz-associacao.ghtml. 
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número de contagiados, o número de suspeitos, o número de mortes, o número de pessoas 

testadas, o número de testados negativo; até pela falta de organização das autoridades 

locais, nem mesmo, nos sites oficiais das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, foi 

possível a obtenção de tais dados em sua completude.50 

O conhecimento real da dimensão da pandemia mostra-se 

imprescindível para a elaboração de políticas públicas, já que interfere e influencia na 

formulação e na disponibilização de recursos públicos necessários para o seu custeio, assim 

como no engajamento da população às medidas de contenção de disseminação do vírus. 

Por certo, diante do caos social instalado com o início da 

pandemia, o direito fundamental à informação, de acesso com a transparência aos dados 

epidemiológicos e de emprego correto e preciso dos recursos públicos afeta, 

inarredavelmente, a própria organização do Estado e do Município, mormente na compra 

de respiradores, contratação de médicos, profissionais de apoio, etc. Por tal motivo, o 

mapeamento dos casos é fundamental para a sua não disseminação e controle. 

Além do mais, os órgãos sanitários precisam depurar, com 

clareza, os dados das múltiplas infecções que hoje acometem a população da capital e do 

interior. Fazer a distinção do que é Covid-19; Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), causada pelos agentes Influenza A e B, VSR, Adenovírus, Parainfluenza 1, 2 e 3; 

Síndrome Gripal; Pneumonia.51 

Outrossim, especialistas apontam três fatores que comprovam o 

baralhamento de informações e a imprecisão nos diagnósticos e notificações: (1º) aumento 

de internações fora de época, (2º) idosos como grupo mais afetado e (3º) maior percentual 

                                                           
50 Disponível em: http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/ e http://www.manaus.am.gov.br/#. 
51 Idêntica confusão nos diagnósticos está sendo investigada nos Estados Unidos, cf. 

https://www.foxnews.com/science/more-than-15000-excess-deaths-linked-to-coronavirus-in-us.  
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de testes negativos para outras gripes.52 No Amazonas, como é do conhecimento de todos, 

há essa ocorrência tríade. 

Embora apresente baixa taxa de fatalidade, o Covid-19 possui 

alto potencial transmissor, consequentemente, capaz de amealhar grande número de casos 

que, ao atingir a população descoberta, redundará em grandes hospitalizações e, por via 

oblíqua, números significativos de mortes. 

Saber quantas pessoas portam o novo Coronavírus é informação 

essencial para combater a epidemia. Os dados fornecem um recorte da situação atual e 

permitem criar estratégias para combater a disseminação da doença.53 

Existem armas para combater a subnotificação e, a bem da vida 

e da superação da pandemia, todas devem ser agora engendradas, tais como maior testagem 

e melhor uniformização dos diagnósticos. 

À evidência, outra alternativa não restou senão trazer a questão 

à apreciação do Poder Judiciário, para pleitear, em tutela coletiva, a garantia de acesso à 

informação, a ocorrer de modo transparente e com atualizações diárias, e ao sepultamento 

digno. 

 

III – OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.1 O processo estrutural 

 

                                                           
52 Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/estudo-mostra-aumento-

expressivo-de-internacoes-por-sindromes-respiratorias-e-indica-subnotificacao-da-covid-19.ghtml. 
53  Disponível em: https://www.nytimes.com/2020/04/05/us/coronavirus-deaths-undercount.html. Matéria do 

The Guardian trata especificamente da subnotificação no Brasil: https://www.theguardian.com/global-

development/2020/apr/04/medics-in-brazil-fear-official-coronavirus-tally-ignores-a-mountain-of-deaths. 
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O panorama delineado pelos fatos apresentados é propício para 

a adoção do que se convencionou chamar, a partir da doutrina norte-americana, de 

structural reform54, recebendo, no Brasil, a alcunha de processo estrutural. 

Isso porque o que se busca na presente demanda, de um modo 

bem simplificado, é que o Poder Público Amazonense, nas suas duas esferas - estadual e 

municipal -, juntamente com a participação de importantes personagens, empreendam, com 

a máxima urgência, verdadeira reforma estrutural na forma de lidar com a pandemia 

causada pelo Sars-CoV-2, principalmente no que tange à divulgação das informações e o 

manejo dos corpos vitimados. 

Acredita-se que, somente a partir de tais modificações, direitos 

fundamentais de especial relevo e exemplar significado poderão ser concretizados. Para 

tanto, deverão ser adotados planos de trabalho específicos e políticas públicas 

direcionadas para lidar com problemas sensíveis decorrentes da pandemia, tais como (i) 

acesso à informação a respeito (i.1) do número de infectados, (i.2) do número de 

falecimentos por Covid-19 e (ii) direito ao sepultamento digno. Noutros termos, a 

burocracia das instituições “democráticas” não pode servir de entrave à efetivação de 

nenhum direito fundamental. 

Os fatos narrados deixam claro que se está diante de um 

significativo “problema estrutural”, marcado, de início, pela existência de um estado de 

desconformidade, consistente na apresentação, por parte das autoridades estatais, de 

situação que não corresponde nem à realidade nem ao estado de coisas considerado ideal, 

carecendo, portanto, de imediata reorganização e reestruturação. 

                                                           
54 O leading case sobre o assunto notabilizou-se por ter sido um importante passo, no plano jurisdicional, na 

luta contra a segregação racial: Brown vs. Board of Education of Topeka. Cf. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., 

Hermes. Elementos para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. Revista de 

Processo, vol. 303, mai/2020, São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 45-81. 
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O estado de coisas atual não precisa, necessariamente, estar 

relacionado à alguma ilegalidade ou ilicitude, embora isso também seja possível e, na 

maioria da vezes, neles resultem; basta, a bem da verdade, a presença de um estado de 

desconformidade, caracterizado pela desorganização estrutural, advinda do rompimento 

da normalidade, a exigir uma intervenção modular do Poder Judiciário, ante a ausência de 

ação espontânea e efetiva das autoridade incumbidas.55 

A percepção real do problema implica reconhecer que a sua 

solução, mantendo-se a coerência, não pode se resumir a um único ato - geralmente 

suficiente para a maioria dos outros casos -, materializado na emissão de decisão que 

certifique um direito e ordene alguma obrigação. Há, no presente, a necessidade de se 

promover uma reorganização e/ou reestruturação da situação, com significativa mudança 

estrutural do ente público, mediante alteração na sua base burocrática, reclamando, 

portanto, intervenção duradoura e contínuo acompanhamento do julgador.56 

In casu, ademais de se estar diante de um problema de base, a 

merecer, só por isso, solução através de um processo estrutural, a lide apresentada também 

detém as características da multipolaridade57, coletividade58 e complexidade59. Reconhecê-

                                                           
55 A doutrina apresenta o seguinte exemplo de problema estrutural: quando “(...) o direito à saúde de uma 

comunidade é afetado pela falta de plano de combate ao mosquito aedes aegypti pelas autoridades de 

determinado município”, que exige “demanda que visa assegurar o direito à saúde e que, considerado o 

crescimento do número de casos de microcefalia numa determinada região e da sua possível relação com o 

zika vírus, pugna seja estabelecido impositivamente um plano de combate ao mosquito aedes aegypti, 

prescrevendo uma série de condutas para autoridades municipais. Cf. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., 

Hermes. Elementos para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. Revista de 

Processo, vol. 303, mai/2020, São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 45-81. 
56 “Processo estrutural é um processo coletivo no qual se pretende, pela atuação jurisdicional, a reorganização 

de uma estrutura burocrática, pública ou privada, que causa, fomenta ou viabiliza a ocorrência de uma 

violação pelo modo como funciona, originando um litígio estrutural”. VITORELLI, Edilson. Levando os 

conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, processo estratégico e suas diferenças. Revista de 

Processo, vol. 284, out/2018, São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2018. p. 333-369.  
57 Multiplicidade de interesses envolvidos, que se polarizam a depender da questão discutida. 
58 Coletivo é o processo que tem como objeto litigioso situação jurídica coletiva, caracterizável como coletiva 

em sentido estrito, difusa ou individual, mas com possível tratamento homogêneo. 
59 Complexo é o processo em que se discute problema que admite diversas soluções. 
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las, pois, mostra-se fundamental para que se passe do estado de desconformidade para o de 

conformidade. 

Por tal razão, a presente demanda requer do Poder Judiciário a 

prolação de decisão estrutural, que, para além de reconhecer a existência, no Estado do 

Amazonas, de subnotificação acerca do número de infectados com Covid-19, assevere o 

estado de desconformidade no modo com o qual as autoridades estão lidando com a 

pandemia e estabeleça, mediante a imposição de determinados comportamentos aos Réus, 

estratégias e diretrizes gerais para que se atinja, ao final do processo, o estado de 

conformidade.60 

Convicto de que há um problema estrutural, a merecer, portanto, 

solução que atenda, satisfatoriamente, aos interesses do povo do Amazonas, exsurge, de 

modo premente, a necessidade de implementação do estado ideal de coisas. Para tanto, 

requer-se a adoção, na presente demanda, de: 

 

1º) Procedimento bifásico, em que a primeira fase será reservada para, 

constatado o estado de coisas desconforme, definir o problema estrutural 

e fixar o estado de coisas a ser atingido; e a segunda fase para a 

estipulação e execução das medidas a serem efetivadas; 

 

2º) Procedimento flexível no que se refere à participação democrática de 

terceiros, maior condescendência do julgador a respeito das regras da 

correlação do pedido e da estabilização da demanda, atipicidades dos 

meios probatórios61 e executivos e a mesclagem de diferentes técnicas 

procedimentais62; 

                                                           
60 Há incontáveis exemplos de decisões estruturais no âmbito do Supremo Tribunal Federal: Ação Popular nº 

3.388/RR, Min. Carlos Ayres de Brito - Caso Raposa Terra do Sol; Mandado de Injunção nº 708/DF, Min. Gilmar 

Mendes - Direito de Greve; ADPF 378, Min. Edson Fachin - Rito do Impeachment. 
61 Em determinada medida, justifica-se a grande utilização de inúmeras matérias jornalísticas, de vídeos 

divulgados em redes sociais e das experiências colhidas de outros países que também enfrentam a pandemia. 
62 Art. 1.049, CPC. Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será 

observado o procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo único. Na hipótese de a lei remeter ao 
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3º) Procedimento aberto à consensualidade de modo a permitir que os réus 

e eventuais terceiros intervenientes possam propor soluções e estratégias 

de atuação. 

 

No caso apresentado, essencial o recurso à prova por 

amostragem. Ainda que não se possa, de início ou ao final do processo, provar que o Estado 

do Amazonas e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) estão, 

deliberadamente, apresentando à população dados irreais sobre a pandemia, imperioso 

reconhecer, diante do que já se tem, que a imprecisão dos dados divulgados está de fato 

ocorrendo. Prova-se o indício - fato conhecido - não guarda consonância nos números 

apresentados com a quantidade de mortes -  para se ter como provado o principal - fato 

desconhecido -, qual seja, a existência de subnotificação.63 

Além disso, a adoção do processo estrutural embasa pedido, com 

fundamento no art. 139, inciso IV, c/c art. 536, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, para 

que os Réus na demanda criem, nos moldes das Claims Resolution Facilities, Comitê 

Específico de Apuração, Análise, Certificação e Divulgação de Dados da Infecção Covid-

19, para a emissão de boletins diários, contendo: 

(1) total de casos confirmados; 

(2) número de pacientes internados; 

(3) óbitos com diagnóstico de Covid-19; 

(4) número de testados com diagnóstico negativo; 

(5) número total de óbitos (excluído Covid-19); 

(6) número total de óbitos suspeitos (doenças respiratórias); 

                                                           

procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto neste Código, com as modificações 

previstas na própria lei especial, se houver. 
63 Sobre a prova por amostragem, consultar: Manual for Complex Litigation. Disponível em: 

https://public.resource.org/scribd/8763868.pdf. 
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(7) número total de sepultamentos/dia; 

(8) número total de cremações/dia. 

 

Atenta à complexidade do problema posto e da necessidade de 

prática pelos Réus de diversos comportamentos, a estipulação judicial deve observar 

questões relativas ao tempo, modo e grau de reestruturação, comportando, nalguns casos, a 

imposição de medidas urgentes, principalmente para vencer o regime de transição. 

Por isso, a ordem, em sede liminar, para que as Demandadas 

apresentem, na forma e no conteúdo, um novo boletim informativo diário deve obedecer 

aos limites do art. 23 da LINDB, in verbis: 

Art. 23, LINDB.  A decisão administrativa, controladora ou judicial 

que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de 

conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo 

condicionamento de direito, deverá prever regime de transição 

quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de 

direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e 

sem prejuízo aos interesses gerais. 

 

Além disso, o manuseio da temática reclama avaliação constante 

dos parâmetros adotados e, principalmente, fiscalização da sua execução, devendo o 

Judiciário servir-se, nesse particular, como norte, das normas constantes da Lei nº 

11.101/2005 (Lei de Falências) e Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência). A 

hipótese comporta a designação de relatórios e reuniões periódicas.64 

                                                           
64 Parâmetro de escorreito gerenciamento pode ser retirado da Ação Civil Pública do Carvão - ACP nº 

93.8000533-4 - SC, que possui sítio eletrônico de acompanhamento. Cf. 

http://acpcarvao.com.br/login/index.php. 
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Da mesma forma, a ordem para que a Prefeitura de Manaus e o 

Sindicato das Empresas Funerárias do Amazonas (Senefam), atentos à legislação pertinente, 

observe no controle e regulação dos sepultamentos, os parâmetros entabulados na NOTA 

TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº. 04/2020 (doc. 03) e no GUIA DA ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE: Infection Prevention and Control for the safe management of a 

dead body in the context of COVID-19 (doc. 04). 

Cumpre, por fim, deixar explícito que a Autora coletiva não 

busca no Poder Judiciário o exercício de um ativismo inconsequente e reprovável, mas que, 

cumprindo o papel delineado na Constituição da República, atue para suavizar a dor e a 

aflição do povo amazonense, possuidor de um histórico massivo de “mazelas” e 

“esquecimentos”. Se possível falar em algum ativismo, esse ativismo seria o da Constituição 

Federal, que garante direito à informação65, à saúde66 e ao sepultamento digno67. 

 

3.2 A subnotificação e o direito fundamental à informação 

 

O acesso à informação pública, de interesse coletivo ou geral, se 

consubstancia em direito de cunho fundamental, que integra o núcleo essencial do 

ordenamento jurídico, encontrando previsão expressa no art. 5º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, in verbis: 

                                                           
65 Art. 5º, CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 

sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; (...). 
66 Art. 6º, CF. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição. 
67 Art. 5º, CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...). 
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Art. 5º, inciso XXXIII, CF/88. Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

 

O direito à informação consiste no direito individual ou coletivo 

de fornecer, veicular e receber informações sobre fatos ou condutas em geral. Há uma dupla 

dimensão do direito à informação, sendo elas de: (i) fornecer informação e (ii) recebê-la. 

Todos têm o direito de se informar livremente a partir de diversas fontes.  

O acesso à informação constitui essencial ferramenta para 

combater a corrupção, concretizar o princípio da transparência na gestão pública e 

aperfeiçoar as democracias. No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, o 

direito à informação vem se consolidando como um direito humano, propulsor da 

efetividade de diversos outros direitos. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos já consagrava o 

direito à informação, desde 1969, sendo disposto como intrinsecamente ligado à liberdade 

de pensamento e expressão: 

Artigo 13, CADH.  Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. 

Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir 

informações e idéias de toda natureza, sem consideração de 

fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 
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Como bem se vê, ter acesso a informações - e não quaisquer 

informações, mas informações completas e atualizadas - é fundamental para uma 

democracia, sendo tanto um dever do Estado como um direito dos cidadãos.  

Não basta apenas a existência de democracia formal, é 

indispensável que as decisões sejam adequadas e não corrompidas.68 Logo, não há como 

concretizar uma democracia sem informação, assim como não há formas de realizar 

políticas públicas eficazes sem a real noção da realidade, permitida através da coleta e 

análise adequada das informações pelos órgãos a elas responsáveis. 

A falta de informação coordenada e transparente do crescente 

número de óbitos da cidade de Manaus mascara a realidade, confunde os cidadãos e impede 

que políticas públicas eficazes de combate ao Covid-19 sejam criadas e postas em prática. 

O direito à informação segue sendo violado pela discrepância 

entre aquilo que é veiculado pelos órgãos oficiais e a quantidade de número de mortos por 

dia. Ademais, a subnotificação, aliada à falta de análise escorreita da “causa mortis”, diminui 

a percepção real da gravidade da situação para a população em geral. Ou seja, números 

irreais, muito abaixo da realidade, criam uma falsa sensação de que estamos com situação 

sob controle. 

Assim, somente com a notificação exata do quantitativo  (i) de 

casos confirmados, (ii) de casos com diagnóstico negativo, (iii) de pacientes internados, (iv) 

de óbitos com diagnóstico de Covid-19, (v) de óbitos suspeitos, (vi) do total de óbitos, é que 

os governos estadual e municipal poderão se programar para tomada de decisões, não só 

no campo médico, como também no legislativo (em relação às medidas de auxílio 

emergencial, de flexibilização das leis trabalhistas, alfandegárias e tributárias), 

principalmente as que se referem à manutenção ou não do distanciamento social. 

                                                           
68 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 1.293. 
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Segundo o especialista na área de saúde pública Fábio Teodoro 

de Souza, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR, “tal abordagem integral 

entre as diferentes esferas de poder é indispensável para mitigar a proliferação dos casos 

da doença”69. 

Importante frisar que a requisição e o envio de equipamentos de 

proteção individual (EPIs), insumos para testes e testes rápidos, medicamentos prescritos 

para pacientes com Sars-CoV-2 depende, em grande medida, do número de infectados por 

Estado/Município, a fim de que seja controlada a lei da demanda (oferta vs. procura), 

garantindo-se a distribuição equitativas de tais suprimentos. 

De mais a mais, tem-se notícia de que autoridades sanitárias de 

maior hierarquia70 ou poder econômico71 optaram por centralizar tais estoques, liberando-

os, quando muito, com parcimônia, para os locais de maior impacto. Só por isso a 

subnotificação tem o potencial de agravar, ainda mais, a situação do Amazonas, que pode 

estar sendo privado do abastecimento de importantes instrumentos de combate ao vírus, 

impondo-se, pois, aos poderes municipal e estadual, e demais agentes possuidores de dados 

importantes para o real dimensionamento da pandemia, a elaboração de boletins mais 

detalhados e confiáveis.72 

Ainda que a subnotificação não seja intencional, mas decorrente 

da insuficiência de testes e insumos para testes, a imposição, por parte do Poder Judiciário, 

para que os Réus, de maneira coordenada, forneçam relatórios mais fidedignos, a ser 

                                                           
69 Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/subnotifica%C3%A7%C3%A3o-dificulta-combate-%C3%A0-

covid-19-no-brasil/a-52919120. 
70 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/26/governo-centraliza-estoque-

de-respiradores-e-gera-atrito-com-estados.htm. 
71 Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/04/coronavirus-eua-sao-acusados-de-pirataria-

e-desvio-de-equipamentos-que-iriam-para-alemanha-franca-e-brasil.ghtml. 
72 O tema vem merecendo a devida atenção em outros países, como é exemplo as investigações instauradas no 

Estado da Flórida, nos Estados Unidos. Cf. https://www.wftv.com/news/local/department-health-

underreporting-covid-19-deaths-orange-osceola-counties/EXM4XIHMCJDABBPBJD3JIVYL4U/. 
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eventualmente cumprida pelos Demandados sem resistência, tem o condão de minorar a 

crise sem precedentes pela qual passa o Estado. 

Por outro lado, Tim Riffe, pesquisador do respeitável Instituto 

Max Planck, afirma que nos lugares em que a pandemia foi detectada há algum tempo, como 

é o caso do Amazonas, já seria possível a apresentação de um retrato mais fiel do número 

de mortalidade, mediante a análise dos registros tardios de óbitos.73 

Outro ponto que não pode ser descurado reside na ampliação da 

capacidade de testes, a abarcar não apenas indivíduos que apresentem forte manifestação 

dos sintomas, mas igualmente pessoas que, por qualquer motivo, vieram a ter contato com 

pessoas infectadas. 

Estudos apontam que a taxa de pacientes assintomáticos pode 

chegar a 70% (setenta por cento) em algumas idades. O número depende, conforme 

pesquisadores, da faixa etária. Os mais jovens são maioria entre os casos sem sintomas.74 

Por isso, ampliar a capacidade de testes é a primeira medida a ser tomada para minorar os 

danos decorrentes da subnotificação.75 

Para além da ampliação no número de testes, também pode 

contribuir para arrefecer o problema dos dados aquém da realidade maior uniformização 

dos diagnósticos. Imperioso, como já aduzido, separar infectados por Covid-19 de outras 

enfermidades correlatas. Quando esse destrinchamento não for viável, impõe-se a marcação 

como morte decorrente do novo Coronavírus, evitando-se, ao máximo, a marcação de causa 

indeterminada. 

Impõe-se, desse modo, que o Poder Judiciário determine ao 

Estado do Amazonas e à Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) que procedam à análise 

                                                           
73 Disponível em: https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html. 
74 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52334034. 
75 Disponível em: https://www.washingtonpost.com/investigations/coronavirus-death-toll-americans-are-

almost-certainly-dying-of-covid-19-but-being-left-out-of-the-official-count/2020/04/05/71d67982-747e-11ea-

87da-77a8136c1a6d_story.html. 
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de amostras de SRAG ou síndrome respiratória coletadas, de pacientes com alta ou óbito, 

antes do primeiro caso, a fim de que sejam testadas para a Covid-19. Com isso, ter-se-á ideia 

a respeito de provável confusão de diagnósticos, a camuflar o grau de evolução da 

disseminação do vírus. 

A especificação na declaração de óbito de morte decorrente de 

causa indeterminada, longe de auxiliar as autoridades públicas no combate à pandemia, em 

idêntica medida, desagrada aos familiares. Computar os casos suspeitos como morte por 

Covid-19 tem sido, desde o início, prática recorrente em alguns países desenvolvidos; 

outros, que assim não faziam, optaram por alterar a rota antes adotada. 

O exemplo da cidade de Nova York é emblemático. Após 

começar a contabilizar pessoas que morreram sem testar e, ainda, sem testar positivo para 

o vírus, mas que, muito presumivelmente, em razão dos sintomas e das causas que 

circundam as mortes, decorreram do Sars-CoV-2.76 Longe de significar hiperinflação dos 

óbitos provocados pelo vírus, a medida é, por transmitir uma ideia mais precisa do ambiente 

de contágio, preferível à identificação da morte como causa indeterminada. 

Matéria da Forbes relata que idêntico procedimento está sendo 

conduzido em várias esferas nos Estados Unidos - Estados, Condados e Municípios – onde 

as estatísticas agora incluem mortes em residências, asilos e de casos em que se pode 

presumir, com certa segurança, ligação com o Sars-CoV-2. Na mesma notícia consta que 

outros países estão igualmente retificando os dados de contágio para considerar os casos 

suspeitos, em particular Bélgica, França e Holanda.77 

O governo do Reino Unido, nessa mesma linha, comprometeu-

se a publicar relatórios diários com a inclusão de mortes não hospitalares, após a 

                                                           
76  Disponível em: https://www.boston.com/news/health/2020/04/17/coronavirus-death-rate. 
77 Disponível em: https://www.forbes.com/sites/joshuacohen/2020/04/14/underreporting-of-covid-19-deaths-

in-the-us-and-europe/#8f05d2182d79. 
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Organização Mundial de Saúde sugerir que o número de óbitos pode ser 50% (cinquenta 

por cento) maior que o contabilizado.78 

É cediço que o enfrentamento da pandemia será severamente 

incrementado se o Estado do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e o 

Município de Manaus, conjuntamente, seguirem os exemplo mencionados; países que, 

independentemente de ordem judicial, trabalham para incluir as mortes por Covid-19 

ocorridas fora dos hospitais em seus relatórios diários ou, ainda, ajustando o total geral de 

mortes pelo vírus quando confirmadas em outros locais, o que inclui as respectivas 

residências.79 

Por certo, nenhuma morte deve ser uma mera estatística. Mas é 

bem pior que seja uma estatística imprecisa ou que, em algum sentido, nem isso seja. A 

inclusão dos óbitos fora dos hospitais e dos casos suspeitos corrige, pois, esse problema. 

Além do mais, pensando no amanhã, uma catalogação mais acurada tem o condão de 

contribuir para o sucesso de pesquisas e planos de ação que possam ser colocados em 

prática. 

O aperfeiçoamento na forma de tratar e divulgar os dados 

relativos à pandemia, ponto fulcral da presente demanda, tem condições de ser alcançado 

se o Estado, FVS/AM e Município divulgarem à população o número de testes com 

resultados negativos. Por esse motivo, imperioso que o Estado do Amazonas e Fundação de 

Vigilância em Saúde passem, a partir de então, a relatar os resultados negativos. 

Essa imposição é importante na medida em que evita a difusão 

de uma falsa ideia do cenário pelo qual atravessa o Estado do Amazonas. Com esses dados 

escancarados, os que testaram positivo e negativo, especialistas em saúde pública, ligados 

ou não a órgãos oficiais, poderão contribuir na luta contra a pandemia. 

                                                           
78 Disponível em: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8264275/Is-UKs-REAL-COVID-19-death-toll-53-

higher.html. 
79 Disponível em: https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html. 
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Sobredita exigência também deve ser feita aos laboratórios e 

hospitais particulares, cabendo ao Estado e FVS/AM cobrar, de tais estabelecimentos 

privados, a indicação completa dos testes conduzidos para Covid-19, pouco importando o 

resultado final, do mesmo jeito com relação às demais síndromes respiratórias. 

Como se trata de pandemia, é sempre aconselhável extrair, de 

experiências vividas noutros países, lições, boas práticas e iniciativas bem sucedidas. Sendo 

assim, tendo em vista que o mal reside na subnotificação, cabe aos poderes constituídos, não 

só a criação de canais difusores de dados e notícias, mas também, e com maior razão, de 

receptores. 

Considerando o baixíssimo custo, é salutar que Estado e 

Prefeitura instituam, em seus sítios eletrônicos, hotsite ou link para que as pessoas possam 

indicar conhecidos que morreram com suspeita de Covid-19 e que, por qualquer motivo, 

não estejam incluídos nos dados oficiais. 

Obviamente que tais notícias deverão ser objeto de depuração e 

checagem por parte dos órgãos encarregados, o que, certamente, estimulará maior controle 

e exatidão, bens objeto de proteção e cuidado na presente demanda. 

A fim de nortear o julgador e os Réus, nesse particular, segue 

print screen do jornal The Washington Post com link assemelhado, com seta identificadora 

na cor vermelha: 
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Fonte: The Washington Post80 

Ao clicar no link acima, o usuário tem acesso ao seguinte 

formulário (doc. 0581): 

 

                                                           
80 Disponível em: https://www.washingtonpost.com/investigations/coronavirus-death-toll-americans-are-

almost-certainly-dying-of-covid-19-but-being-left-out-of-the-official-count/2020/04/05/71d67982-747e-11ea-

87da-77a8136c1a6d_story.html. 
81 Disponível em: https://hosted-washpost.submissionplatform.com/sub/hosted/5e7bd9faf362630035018215. 
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A despeito do baixo custo, a iniciativa pode contribuir para 

conferir maior exatidão aos dados relacionados à pandemia. 

 

3.3 A Lei da transparência 

 

Consoante exposto, o princípio da transparência é basilar para a 

efetividade do direito à informação e deste não se dissocia, assim como exigência à boa 

governança e ao Estado Democrático de Direito. Deve-se ter sempre em mente que o Estado, 

em sentido lato, serve à sociedade e desempenha papel fundamental ao interesse público. 

O dever de transparência, essencial à modernidade, é valor 

intrínseco à boa gestão da coisa pública, não se limitando, pois, à mera prestação de contas, 

mas, de maneira oposta, se referindo ao planejamento, acompanhamento e verificação dos 

resultados obtidos com a adoção das políticas públicas. De resto, funciona como potente 

amplificador do direito à cidadania, já que permite a participação e o acompanhamento do 

administrado no que pertine ao desempenho estatal. 

A Lei da Transparência, nº 12.527/2011, surge como marco 

regulatório à Administração Pública, pois positiva, não só esse específico princípio, mas a 

lógica de que o administrado é o principal fiscal do gestor, cabendo-lhe, para o atingimento 

desse fim, total e irrestrito acesso aos planos de governo, aos gastos e investimentos 

públicos, como se denota dos arts. 3º, incisos I a IV, e 5º: 

Art. 3º, Lei nº 12.527/11. Os procedimentos previstos nesta Lei 

destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à 

informação e devem ser executados em conformidade com os 

princípios básicos da administração pública e com as seguintes 

diretrizes: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção; 
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II - divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 

da informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública; (...) 

 

Art. 5º, Lei nº 12.527/11. É dever do Estado garantir o direito de acesso 

à informação, que será franqueada, mediante procedimentos 

objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão. 

 

Insuspeito, portanto, que, quanto maiores forem a transparência 

e a publicidade dos atos da Administração Pública, assim como das informações que, por 

certo e ofício, detenha, a população será melhor abastecida, quantitativa e qualitativamente, 

com (i) visão completa do atual panorama da saúde pública, a fim de que se proceda ao 

adequado acompanhamento da evolução da pandemia; (ii) referências para aquilatar se o 

planejamento das ações futuras de combate a Covid-19 merecem alguma correção de rumos; 

e (iii) dados para se aferir a necessidade de manutenção das medidas de isolamento social. 

A situação ganha especial relevo quando o Estado do Amazonas 

anuncia, em 1º de maio de 2020, o Plano de Reabertura por Ciclos82, pretendendo a retomada 

gradativa do comércio, das aulas nas escolas e faculdades e outros eventos culturais. Por 

obséquio, feliz ou infelizmente, justamente quando a curva epidêmica pode estar atingindo 

o seu ápice. 

                                                           
82 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/30/governo-do-am-apresenta-plano-

para-reabrir-comercio-escolas-e-eventos-culturais-em-manaus.ghtml. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou orientações 

aos governos para que sejam transparentes e frequentes nas comunicações aos cidadãos.83 

A boa execução dessas diretrizes pode ser de capital importância para que as pessoas 

procurem, quando necessário, atendimento adequado e nos locais onde ele esteja 

disponível. 

A exemplo do caso que ganhou repercussão nacional, familiares 

afirmam que a dona de casa Amália Brandão Ribeiro chegou ao hospital Nilton Lins com 

sintomas de Covid-19, porém lhe foi negado atendimento. Em resposta, o Estado declara 

que a paciente deu entrada no estabelecimento sem vida. Familiares também relataram 

dificuldades para a liberação do corpo, além de troca com o de outra pessoa.84 

 

                                                           
83 Disponível em: https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-

countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic. 
84 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/24/familia-de-mulher-que-morreu-

apos-implorar-por-atendimento-em-hospital-do-am-denuncia-troca-de-corpo-e-demora-para-

sepultamento.ghtml. 
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O caso é emblemático porque congrega temas caros à presente 

demanda, tais como: (i) transparência e precisão nas informações passadas à população; (ii) 

respeito ao sepultamento digno; (iii) planejamento e adoção de medidas estratégicas85 para 

minorar os impactos da pandemia. 

Estudo realizado pelo Imperial College de Londres concluiu que 

o Brasil é o país com maior taxa de contaminação no mundo, chegando a 2,8, ou seja, cada 

pessoa contaminada infecta outras três, acelerando enormemente o contágio.86 

Tendo em vista os fatos exaustivamente mencionados, a Portaria 

Conjunta nº 01/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde, fixa 

procedimento próprio de anotação da causa mortis relacionada às doenças respiratórias 

de modo a fornecer uma uniformização nacional, além de permitir a centralização de 

informações de dados relacionados à pandemia. 

Com efeito, é possível extrair a importância do alinhamento de 

informações e a consequente transparência a ser exigida dos órgãos envolvidos na 

notificação e apuração de casos de óbito relacionados ao Covid-19. Isso apenas robustece a 

necessidade de criação do Comitê Específico de Apuração, Análise, Certificação e 

Divulgação de Dados da Infecção Covid-19, com a obrigatória participação do Estado do 

Amazonas, da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS/AM), do Município de Manaus, da 

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (ANOREG/AM) e 

Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas (Senefam).87 

                                                           
85 No que tange a medidas estratégicas, documento da OMS intitulado “COVID-19 Strategic Preparedness and 

Response Plan - Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response”, mais 

precisamente no 3º pilar, consta, em tradução livre, que “[d]ados robustos de vigilância COVID-19 são 

essenciais para calibrar medidas de saúde pública apropriadas e proporcionadas”. Cf. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf 
86 Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/30/taxa-de-contagio-do-novo-

coronavirus-no-brasil-e-de-28-a-maior-entre-48-paises-aponta-levantamento-britanico.ghtml. 
87 O Comitê referido, a ser formado no caso de deferimento da tutela antecipada, não se confunde, nem pode 

ser compreendido, àquele criado pelo Estado do Amazonas - Comitê Interinstitucional de Gestão de 

Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no COVID-19 e 
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Por fim, a ampliação dos testes, a contabilização correta da 

doença e a veiculação do número de testes com resultados negativos, demais de serem 

direitos decorrentes do acesso à informação, contribuem, conjuntamente, para debelar 

equívoco que grassa a batalha contra o agente viral, chamado pelos epidemiologistas de 

“viés de gravidade”. 

Os vieses, como sói acontecer, borram as lentes e impedem que 

se tenha uma visão clara do horizonte contemplado, dando a falsa impressão de que a taxa 

de mortalidade do vírus é mais elevada do que na realidade é. O fenômeno aconteceu na 

China, em Wuhan, que, inicialmente apresentou a taxa entre 2% e 3,4%, posteriormente 

revisada para 1,4%, podendo ser ainda menor.88 

Caso que merece menção, e serve de sinal para o que se pede na 

presente demanda, ficou conhecido como “A taxa de mortalidade do Navio”. Embarcação 

que apenas incluía aqueles que apresentaram sintomas gerou, quando analisada, taxa de 

mortalidade de 2,6% (dois inteiros e seis décimos por cento) – taxa de mortalidade por caso. 

Ao passo que embarcação com tripulantes que testaram positivo, mas permaneceram 

assintomáticos, obteve taxa de 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) – taxa de 

mortalidade por infecção.89 

Inconcebível que, para o mesmo fenômeno, tenham-se dois 

índices nada razoavelmente distantes. 

Usando o mesmo universo apresentado pelo Governo do Estado 

do Amazonas no seu boletim diário, ter-se-iam, com arredondamento para mais, 158 (cento 

e cinquenta e oito) pessoas mortas considerando só os sintomáticos; 79 (setenta e nove) 

óbitos computando os sintomáticos e assintomáticos. 

                                                           

outros vírus domésticos que causam Síndromes Respiratórias Graves - já que possuidor de finalidades 

específicas minuciosamente determinadas. 
88  Disponível em: https://www.boston.com/news/health/2020/04/17/coronavirus-death-rate. 
89 O estudo foi conduzido por pesquisadores do London School of Hygiene and Tropical Medicine. Cf. 

https://www.boston.com/news/health/2020/04/17/coronavirus-death-rate. 
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Ao agregar o número de óbitos oficial no Estado, chega-se à 

impressionante marca de 8,2% (oito ponto dois por cento) de taxa de mortalidade. 

 

  Taxa de 

mortalidade por 

caso 

Taxa de 

mortalidade por 

infecção 

Taxa de mortalidade 

no Amazonas 

Campo 

analisado 

6062 6062 6062 

Taxa de 

mortalidade 

2,6% 1,3% (?) 

Óbitos 

contabilizados 

157,6 pessoas 78,8 pessoas 501 pessoas 

  

A subnotificação, como ficou evidente, ademais de significar 

frontal ofensa ao direito fundamental à informação e violar drasticamente a Lei da 

Transparência, impede, em razão da confusão gerada, que o poder público possa selecionar 

e executar, adequadamente, ações e políticas de contenção do vírus. 

Embora, na atualidade, haja acesso mais franco às informações, 

em igual medida existe disseminação mais rápida de informações equivocadas. Por tudo 

isso, salutar que o “Estado” tenha o perfeito controle destas e que elas sejam, de preferência, 

genuínas. 

 

3.4 A necessidade de emissão, preenchimento e observância dos procedimentos corretos da 

Declaração de Óbito 
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A Declaração de Óbito, ou atestado de óbito, “é o documento-

base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS). É 

composta de três vias autocopiativas, prenumeradas sequencialmente, fornecida pelo 

Ministério da Saúde e distribuída pelas Secretarias Estaduais e Municipais de saúde 

conforme fluxo padronizado para todo o país”.90 

Os dados de óbitos daí extraídos são utilizados para que se 

conheça a situação de saúde da população e o Poder Público direcione ações visando a sua 

melhoria. Só por isso, devem ser fidedignos e refletir a realidade. 

Manual específico, editado pelo Ministério da Saúde, explicita 

que óbito por causa natural “é aquele cuja causa básica é uma doença ou um estado 

mórbido”91 e que óbito sem assistência médica é o “que sobrevém em paciente que não teve 

assistência médica durante a doença”92. 

É, contudo, imprescindível a declaração de óbito, preenchida 

pelo médico, ainda que a morte ocorra em casa. Munido da referida declaração, o familiar 

deve dirigir-se ao Cartório para realizar o assento de óbito (registro), recebendo, do 

profissional encarregado pelo registro, a Certidão de Óbito. Contudo, em situações 

extremas, em que não se tem a verificação do médico, o registro pode ser feito mediante a 

confirmação de duas testemunhas que presenciaram a morte. No ponto, o art. 77 da Lei nº. 

6.015/1973 preconiza: 

Art. 77, Lei nº. 6.015/1973. Nenhum sepultamento será feito sem 

certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de 

residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local 

diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de 

óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso 

                                                           
90 Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf. 
91 Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf. 
92 Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf. 
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contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou 

verificado a morte. 

 

A fim de que se tenha o absoluto controle das mortes ocorridas 

em determinado território, nenhuma pessoa falecida pode ficar sem a declaração/atestado 

de óbito (via amarela) e, como visto acima, pode ser sepultada sem o registro. Todavia, 

revelando-se impossível o registro dentro de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela 

distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior 

urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50 da LRP.93 

Em virtude da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça e o 

Ministério da Saúde, através da Portaria Conjunta nº. 1, de 30 de março de 2020, 

estabeleceram procedimentos excepcionais para sepultamento e cremação de corpos, com 

base, exclusivamente, na Declaração de Óbito emitida pelas unidades de saúde, apenas 

nas hipóteses de ausência de familiares ou de pessoas conhecidas do obituado ou em 

razão de exigência de saúde pública.94 

Principalmente em Manaus, com esteio na pandemia e na 

autorização excepcional, os falecidos estão sendo sepultados apenas com a 

declaração/atestado de óbito, sem que tenha sido confeccionado, em Cartório, o 

registro/assento. Esquece-se, todavia, que a autorização concedida pela portaria do CNJ, 

                                                           
93 Art. 78, Lei nº. 6.015/1973. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) horas do 

falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior 

urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50. 
94 Art. 1º, Portaria Conjunta nº. 01/2020. Autorizar os estabelecimentos de saúde, na hipótese de ausência de 

familiares ou pessoas conhecidas do obituado ou em razão de exigência de saúde pública, a encaminhar à 

coordenação cemiterial do município, para o sepultamento ou cremação, os corpos sem prévia lavratura do 

registro civil de óbito. (...) § 3º Diante da necessidade de posterior averiguação do local do sepultamento para 

que conste tal informação do registro civil de óbito, será entregue ao agente público responsável a via amarela 

da Declaração de Óbito, com a qual será possível providenciar o sepultamento/cremação do corpo, sendo o 

responsável por essa providência obrigado a anotar na referida via o local de sepultamento/cremação e 

devolver, em até 48 horas, tal via ao estabelecimento de saúde em que foi emitida a DO. 
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como indica seu próprio preâmbulo, está restrita à regulação dos óbitos emitidos nas 

Unidades de Saúde apenas quando ausentes familiares ou pessoas conhecidas do vitimado. 

Embora excepcional, a prática foi admitida em virtude do risco à 

saúde pública, cabendo aos serviços de saúde o envio dos atestados de óbitos e todos os 

documentos necessários à identificação do falecido, à Corregedoria Geral, para que o 

assentamento seja lavrado em até 60 (sessenta) dias.95 

Entretanto, a Defensoria Pública tomou conhecimento da 

extensão dessa prática, mesmo sem expressa autorização legal, para a situação de o 

indivíduo falecer em lugar diverso dos estabelecimentos hospitalares. 

Na hipótese de alguém falecer na residência, a Prefeitura de 

Manaus orienta que os familiares ou responsáveis dirijam-se a uma delegacia de polícia para 

lavratura do Boletim de Ocorrência - BO. Munido desse documento, devem entrar em 

contato com o “SOS Funeral” para requisitar a remoção do corpo. Havendo suspeita de 

morte por Covid-19, o corpo é deslocado, diretamente, para o frigorífico do Cemitério do 

Tarumã, onde será sepultado.  

Caso a família possua sepultura própria, os representantes 

precisam ir até o cemitério do seu interesse e requisitar a abertura da sepultura, para, só 

após estarem na posse da declaração de óbito, provavelmente emitida em uma unidade 

                                                           
95  Art. 2º, Portaria Conjunta nº. 01/2020. Os registros civis de óbito dos casos de que trata o presente ato terão 

seu prazo de lavratura diferido, e deverão ser realizados em até sessenta dias após a data do óbito, cabendo 

aos serviços de saúde, o envio, preferencialmente, por meio eletrônico, das Declarações de Óbito, cópia de 

prontuários e demais documentos necessários à identificação do obituado para as Corregedorias-Gerais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal, a fim de que essas providenciem a devida distribuição aos cartórios 

de Registro Civil competentes para a lavratura do registro civil de óbito. Parágrafo único. Em até 48 horas da 

publicação do presente ato, as Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão criar 

e-mail exclusivo para o recebimento eletrônico das Declarações de Óbito, comunicando, no mesmo prazo, as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
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básica de saúde96, buscar o serviço do “SOS Funeral”, que, então, removerá o corpo 

deslocando-o até o local do sepultamento. 

A família, no entanto, pode optar por serviço privado de 

sepultamento, a ser efetuado por alguma das empresas funerárias credenciadas pela 

Prefeitura de Manaus, nos termos do art. 69 da Lei n.º 1.273, de 20 de agosto de 2008. 

Reside, pois, nesse particular, o vínculo que liga o Sindicato das 

Empresas Funerárias do Estado do Amazonas à presente demanda. Além de representar as 

empresas autorizadas a realizar sepultamentos, o sindicato compõe a “Comissão de 

Acompanhamento de Serviços Funerários”, grupo incumbido de orientar e fiscalizar ditos 

serviços, ligada à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).97 

Ao que tudo indica da grande divergência entre os números de 

sepultamentos e o de registros, em torno de 568 (quinhentos e sessenta e oito), só 

considerando o universo contabilizado na semana de 20 a 26 de abril, não estão sendo 

confeccionados ou podem não vir a ser, na forma exigida pela legislação registral, os 

competentes e imprescindíveis registros. 

Destarte, como o normal é só realizar o sepultamento quando 

presente o registro de óbito, a liberação, atípica e só justificável pela pandemia, de enterros 

                                                           
96 Vale, agora, relembrar o depoimento de Patrícia Sicchar, vice-presidente do Sindicato dos Médicos do 

Amazonas e funcionária do SAMU de Manaus: “Cada vez mais as pessoas morrendo em casa nessa 

pandemia. E essas pessoas não estão sendo testadas. Os parentes procuram o médico para emitir o atestado 

de óbito. O médico não sabe as circunstâncias da morte e acaba colocando como causa 

indeterminada”. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/redacao/2020/04/21/coronavirus-manaus-numero-enterros.htm?cmpid=copiaecola. 
97 Art. 90, Lei n.º 1.273/08. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criar uma Comissão de 

Acompanhamento de Serviços Funerários, como órgão orientador e fiscalizador desses serviços, sendo 

vinculada à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP. 

Art. 91, Lei n.º 1.273/08. A Comissão será constituída por um representante, indicado pelo Poder Executivo 

Municipal, de cada uma das entidades seguintes: I - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana; II - Secretaria 

Municipal da Saúde; III - Secretaria Municipal do Meio Ambiente; IV - Secretaria Municipal de Finanças; V - 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania; VI - Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do 

Amazonas; VII - Ministério Público do Estado; VIII - Associação das Empresas Funerárias do Amazonas; IX - 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Manaus. 
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sem o referido documento, ao que parece, está passando a falsa impressão de que a sua 

existência é prescindível. 

Os dados que a imposição legal visa a proteger e resguardar são 

relevantíssimos, não apenas para as estatísticas oficiais, mas, principalmente, em razão do 

propósito de servirem como guia para a adoção de políticas públicas sanitárias e de saúde 

coletiva. Mister que o Poder Judiciário conceda ordem para compelir o Estado, o Município 

e a ANOREG/AM a comprovarem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o cumpimento do 

procedimento estipulado na Portaria Conjunta n.º 01/2020. Na mesma linha e no mesmo 

prazo, que Estado, Município, Sindicato das Empresas Funerárias e Associação dos Notários 

informem o procedimento que está sendo ou será adotado a partir de então para evitar a 

não emissão das Certidões de Óbitos, principalmente nos casos em que as mortes ocorrem 

fora dos estabelecimentos hospitalares ou congêneres. 

Todavia, outro ponto relacionado ao procedimento instituído 

pela Portaria Conjunta e que, como visto, não está sendo observado no âmbito do Estado é 

o correto preenchimento da Declaração de Óbito, com especial referência à causa da morte. 

Nos termos do art. 3º do ato normativo mencionado, quando da 

lavratura do registro civil de óbito, os registradores civis deverão consignar tudo o que 

constar no Campo V da Declaração de Óbito, ou seja, causa básica, antecedências e 

diagnóstico que levaram à morte, bem como todas as observações quanto à identificação do 

obituado que constem dos campos específicos ou no verso da referida declaração. 

Ponto que reclama especial atenção diz respeito à descrição da 

causa mortis. Nas hipóteses de morte motivada por doença respiratória suspeita para Covid-

19, não confirmada por exames ao tempo do óbito, deverá ser consignado na Declaração de 

Óbito a descrição da causa mortis ou como “provável para Covid-19” ou “suspeito para 

Covid-19”. 
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Tal disposição deve ser aplicada tanto aos óbitos ocorridos em 

unidades de saúde quanto nas residências, cabendo aos Réus instruírem seus profissionais 

responsáveis, apenas quando impossível a realização do exame post mortem, a exigirem, dos  

familiares da vítima, informações precisas sobre as circunstâncias da morte, como sintomas 

apresentados, eventuais relatos de dores e etc. 

Nessa hipótese de falecimento em domicílio, embora sejam 

relatados sintomas suspeitos, pelos familiares, ou, mesmo, constatada doença respiratória, 

na prática, não se tem observado, com acuidade, as disposições do ato normativo do CNJ e 

MS, deixando-se de descrever a causa mortis como suspeito ou provável para Covid-19. 

A disparidade, exaustivamente pormenorizada nos fatos, entre o 

quantitativo de óbitos por Covid-19 e por problemas ou doenças respiratórias, que deveriam 

ser descritos como suspeitos ou prováveis para a infecção, afora a grande indicação de 

causas indeterminadas, sem que tenham sido confirmados por exames, retrata, com toda a 

evidência, essa celeuma. 

Pondere-se, ainda, as seguintes questões apuradas pela 

Defensoria Pública, tendo por base as matérias jornalísticas consultadas. Em primeiro lugar, 

existe verdadeira escassez de testes nas próprias unidades de saúde. Melhor dizendo, as 

pessoas chegam aos hospitais doentes, com suspeita de Covid-19, mas não estão sendo 

submetidas a testes. Sem testes realizados, os indivíduos não são contabilizados como 

portadores do novo Coronavírus, nem mesmo quando ocorre o falecimento. 

Em segundo lugar, a realização de testes rápidos, que no 

Amazonas até agora tem sido exclusivo para os profissionais da saúde98, é insuficiente para 

detectar o agente viral, dado que possui como fundamento a presença ou não, na pessoa 

testada, dos anticorpos que agem contra o Sars-CoV-2, apenas constatados em momento 

                                                           
98 Disponível em: http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4500. 
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mais avançado da doença.99 Dessa maneira, o número de falso negativo100 é 

assustadoramente grande, razão pela qual eventual óbito, com sintomas de Covid-19, não 

pode ficar fora das estatísticas sem a realização de uma análise mais aprofundada. 

Ocorre que, motivado pela falta de testagem e pelos falsos 

negativos, os falecimentos estão sendo contabilizados como decorrentes de outras 

enfermidades, a exemplo da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 

Por fim, não menos importante é o fato de que os infectados 

assintomáticos e os infectados com sintomas leves também não estão sendo computados 

como portadores do novo Coronavírus. Quando chegam às Unidades Básicas de 

Atendimento ou Saúde, são medicados e mandados de volta para casa, sem testagem ou 

qualquer outra medida de prevenção. 

Cabe, por tudo isso, ao Poder Público coletar as informações 

devidas sobre a pessoa falecida em casa, assim como nos demais casos relatados acima, a 

fim de que, havendo morte por doença respiratória suspeita para Covid-19, não confirmada 

por exames e, na impossibilidade de realizá-los, seja consignado na Declaração de Óbito a 

descrição da causa mortis ou como “provável para Covid-19” ou “suspeito para Covid-19”. 

Impreterível, pois, a concessão de ordem ao Estado e Município 

para que busquem, nos moldes impostos, informações devidas sobre a pessoa falecida em 

casa, a fim de que sejam observados os procedimentos mencionados. 

Correlacionando-se com o tópico anterior, ditas mortes, 

obrigatoriamente, hão de ser computadas nas estatísticas oficiais como mortes decorrentes 

do Sars-CoV-2, sob pena de indesejável subnotificação. 

 

                                                           
99 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/29/interna-

brasil,849698/especialistas-questionam-uso-de-testes-rapidos-para-covid-19-na-popula.shtml. 
100 Disponível em: http://www.sbac.org.br/blog/2020/04/02/teste-rapido-da-covid-19-falsos-negativos/. 

mailto:tutelascoletivas.dpeam@gmail.com
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/29/interna-brasil,849698/especialistas-questionam-uso-de-testes-rapidos-para-covid-19-na-popula.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/29/interna-brasil,849698/especialistas-questionam-uso-de-testes-rapidos-para-covid-19-na-popula.shtml
http://www.sbac.org.br/blog/2020/04/02/teste-rapido-da-covid-19-falsos-negativos/


 

 

 

Rua 24 de maio, nº. 321, Centro – CEP: 69.010-080 - Manaus/AM 

Tel.: (92) 3236-3474 | E-mail: dpeac@defensoria.am.gov.br; tutelascoletivas.dpeam@gmail.com 

 
51 

 

3.5 A necessidade de criação de protocolo no atendimento das mortes ocorridas em 

domicílio 

 

Quando uma pessoa falece em casa, em meio à pandemia, 

necessário faz-se o acionamento do serviço de funerária privado ou o “SOS Funeral”, 

disponibilizado, gratuitamente, pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 

Cidadania (SEMASC), destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

econômica. 

Entretanto, além da falta de protocolo formalizado sobre a 

sistemática adotada quando do acionamento do “SOS Funeral”, as parcas informações 

divulgadas no sítio eletrônico da SEMASC divergem daquelas divulgadas nos meios de 

comunicação. Na página eletrônica em questão101, por exemplo, há link para o referido 

serviço, no qual, ao ser acessado, consta o seguinte (doc. 06): 

 

 

                                                           
101 Disponível em: https://semasc.manaus.am.gov.br/sos-funeral/. 
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Note-se que, em tal divulgação, consta que “somente após a 

expedição de certidão de óbito pelo cartório, o usuário deverá procurar o SOS Funeral”, o 

que contraria toda a sistemática tratada no tópico anterior. Não há, por outro lado, qualquer 

especificidade relativa ao momento extraordinário, pandêmico, que se vivencia. 

Contudo, em informações coletadas por contato telefônico 

diretamente com o serviço, relatou-se que os sepultamentos estão ocorrendo apenas com a 

declaração de óbito. O permissivo, ao que parece, advém da excepcionalidade prevista no 

já citado art. 78 da Lei nº. 6.015/1973, “na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 

24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo 

relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos 

fixados no artigo 50”. 

Isso porque o art. 1º da Portaria Conjunta nº 1/2020-CNJ/MS, 

apenas autoriza os estabelecimentos de saúde, na hipótese de ausência de familiares ou 

pessoas conhecidas do obituado ou em razão de exigência de saúde pública, a encaminhar 

à coordenação cemiterial do município, para o sepultamento ou cremação, os corpos sem 

prévia lavratura do registro civil de óbito. 

Percebe-se, pois, na divulgação oficial do serviço, a inexistência 

de informações precisas sobre o procedimento que deve ser encabeçado pelas famílias e 

responsáveis, o que tem contribuído para agravar a situação de descontrole com relação aos 

sepultamentos e dados sobre o Covid-19. Disso resulta que as famílias vêem-se perdidas no 

momento mais desolador de suas vidas e nem mesmo é possível  fiscalizar a correição do 

fluxo a ser seguido. 

É papel inarredável do Estado, em sentido lato, nesse momento 

de aflição e dor, dar o devido suporte às famílias, oferecendo serviços adequados e 

informações corretas e precisas. 
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Outro ponto a merecer destaque é acerca da necessidade de 

direcionamento dos familiares das pessoas falecidas quanto ao procedimento exigido para 

a realização, posterior, dos registros dos óbitos. Após ultrapassado o prazo legal, as famílias 

suportarão ingentes transtornos na luta por obtenção dos documentos daí decorrentes, 

assim como poderão ficar, pela ausência das formalidades legais, sem poder exercer vários 

direitos de status fundamental. 

Na espécie, requer-se a concessão de ordem para que os Réus - 

Estado do Amazonas, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), 

Município de Manaus, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas 

(ANOREG/AM) e Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas (Sefeam) - 

sejam compelidos à instituição do “Comitê Específico de Apuração, Análise, Certificação 

e Divulgação de Dados da Infecção Covid-19”, também para criar protocolo de 

atendimento das mortes ocorridas em casa, o qual deve englobar o fluxo a ser seguido desde 

o momento em que o usuário aciona o serviço funerário; a forma de emissão de atestado de 

óbito; o apoio às famílias para registro do óbito, através de contato com os cartórios de 

registros civis competentes, para agendamento do atendimento e efetivação do referido 

assentamento, com o fornecimento de todas as informações necessárias ao familiar 

responsável; e o tipo de sepultamento que irá ocorrer conforme cada caso, com ampla 

divulgação de tal sistemática, especialmente por meio de seus sítios eletrônicos e mídias 

sociais. 

 

3.6 O direito ao sepultamento digno 

 

O art. 6º do Código Civil determina que a existência da pessoa 

natural termina com a morte, constituindo-se, a partir de então, como cadáver. A 

observância, no ordenamento jurídico brasileiro, aos princípios da dignidade da pessoa 
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humana e do direito à integridade física, permite concluir que ao cadáver são estendidos 

certos direitos da personalidade, tais como o respeito à honra, à imagem e ao corpo. Aponta 

Wanderlei de Paula Barreto: 

“Modernamente, apazigou-se a disputa, constituindo consenso a 

opinião de que o corpo, considerado em sua dimensão plena de 

integridade vital (direito à vida), física e fisiológica, psíquica e 

intelectual, é um bem jurídico essencial sobre o qual reconhece a 

ordem legal um direito subjetivo pessoal inconfundível com os 

direitos subjetivos de expressão patrimonial, razão pela qual 

fundamentos éticos e a tradição consuetudinária lhe sonegam 

circulabilidade negocial, não se opondo, todavia, o sentimento da 

sociedade à disposição gratuita do corpo vivo ou morto” (In: 

Comentário ao Código Civil Brasileiro. ALVIM, Arruda e ALVIM, Thereza 

(coord). v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 134). 

 

Não se pode olvidar que o direito ao sepultamento – no seio 

social, entendido como o último ritual simbólico da existência do ser humano, celebrado 

conforme a crença de cada grupo e, ainda, como parte importante do luto sofrido por 

familiares e entes próximos  – está intrinsecamente ligado ao direito à dignidade da pessoa 

humana, à liberdade religiosa, e, por fim, alçado ao patamar de Direito Humano, conforme 

definido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando do julgamento do caso 

Gomes Lund e outros vs. Brasil102, a conhecida Guerrilha do Araguaia, em que se firmou: 

“(…) a falta de determinação do paradeiro de seus irmãos manteve 

latente a esperança de encontrá-los, ou ainda, a falta de identificação 

de seus restos mortais impediu a eles e suas famílias de sepultá-los 

                                                           
102 Disponível em:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf 
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dignamente, alterando desse modo seu processo de luto e 

perpetuando o sofrimento e a incerteza. (...) 

No presente caso, a violação do direito à integridade pessoal dos 

mencionados familiares das vítimas verificou-se em virtude do 

impacto provocado neles e no seio familiar, em função do 

desaparecimento forçado de seus entes queridos, da falta de 

esclarecimento das circunstâncias de sua morte, do desconhecimento 

de seu paradeiro final e da impossibilidade de dar a seus restos o 

devido sepultamento. 

A esse respeito, o perito Endo indicou que ‘uma das situações que 

condensa grande parte do sofrimento de décadas é a ausência de 

sepultamento, o desaparecimento dos corpos (…) e a indisposição 

dos governos sucessivos na busca dos restos mortais dos de seus 

familiares’, o que ‘perpetua a lembrança do desaparecido [e] dificulta 

o desligamento psíquico entre ele e os familiares que ainda vivem’, 

impedindo o encerramento de um ciclo. 

(...) Ademais, o Tribunal estabeleceu que o esclarecimento do 

paradeiro final da vítima desaparecida permite aos familiares aliviar 

a angústia e o sofrimento causados pela incerteza a respeito do 

destino do familiar desaparecido” (sem grifos no original). 

 

No presente caso, embora a temática não seja a do sumiço de 

corpos, diante do crescente número de óbitos, os sepultamentos estão sendo realizados sem 

que os procedimentos estejam claramente definidos. A inadequação no proceder 

acarretará, em um futuro próximo, provável onda de desaparecimentos dos restos mortais 

das vítimas, dado que a técnica empregada não resguarda, de forma invulnerada, a 

identificação e localização dos sepultados. 
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A Organização Pan-americana de Saúde - PAHO (Pan American 

Health Organization), vinculada à OMS, em documento intitulado “Tool 18: Management of 

dead bodies (handout) - Leadership during a pandemic: what your municipality can do”103, traça 

diretrizes para a melhor gestão de cadáveres em período de pandemia, pontuando: 

“Em uma pandemia de gripe, o cuidado e o enterro dos corpos são 

importantes, mas os líderes precisarão gerenciar os recursos com 

cuidado. Eles devem assegurar a priorização de intervenções 

destinadas na redução da transmissão, a fim de salvar vidas e prestar 

assistência aos necessitados. O respeito pelos mortos e pelos 

enlutados deve ser mantido e os costumes locais honrados. Todas as 

comunidades têm sistemas de enterro e descarte de restos mortais, e 

é importante integrá-los ao planejamento pandêmico”. (tradução 

livre - sem grifos no original). 

 

Firme nos motivos apresentados, impõe-se aos Réus - Estado do 

Amazonas, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), Município de 

Manaus, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (ANOREG/AM) 

e Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas (Sefeam), sejam compelidas a 

instituir “Comitê Específico de Apuração, Análise, Certificação e Divulgação de Dados da 

Infecção Covid-19”, a fim de que a procedam, entre outras prestações de fazer constantes 

do Tópico V - O PEDIDO, à emissão de boletins diários contendo: (1) total de casos 

confirmados; (2) número de pacientes internados; (3) óbitos com diagnóstico de Covid-19; 

(4) número de testados com diagnóstico negativo; (5) número total de óbitos (excluído 

Covid-19); (6) número total de óbitos suspeitos (doenças respiratórias); (7) número total de 

sepultamentos/dia; (8) número total de cremações/dia. 

                                                           
103 Disponível em: 

<https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&a

lias=545-pandinflu-leadershipduring-tool-18&Itemid=1179&lang=en. 
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Do mesmo modo, que o mencionado Comitê seja compelido a 

elaborar estratégia com fluxograma completo de plano de guarda, identificação, manejo e 

sepultamento, a ser amplamente divulgado em todos os meios de comunicação (rádio, 

jornal impresso e eletrônico, televisão e redes sociais), dando conta do procedimento em 

caso de morte por Covid-19 ou doenças correlatas, garantindo-se, sempre que possível, a 

manutenção dos costumes locais. 

 

IV – A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

A Legislação Processual, no art. 300, dispõe que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Na mesma toada, de maneira específica à tutela coletiva, o caput 

do art. 11 da Lei nº 7.347/85 preconiza que “[P]oderá o juiz conceder mandado liminar, com 

ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. 

Ademais, em sendo a demanda proposta contra a Fazenda 

Pública, necessário recobrar que a jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, à vista das peculiaridades do caso concreto, tem flexibilizado a regra insculpida no 

art. 2º da Lei 8437/1992, que exige a oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público nos 

casos em que presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação 

civil pública104, notadamente aqueles que envolvam a defesa e a efetivação de direitos 

fundamentais, pois a demora no cumprimento da obrigação legal de prévia oitiva do Poder 

                                                           
104 “4. Ademais, a jurisprudência do STJ tem mitigado, em hipóteses excepcionais, a regra que exige a oitiva 

prévia da pessoa jurídica de direito público nos casos em que presentes os requisitos legais para a concessão 

de medida liminar em ação civil pública (art. 2º da Lei 8.437/92). Precedentes do STJ” (STJ, REsp 1.018.614/PR, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 06.08.2008). 
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Público poderá colocá-los em risco, tal como no em tela, que versa sobre uma situação 

sanitária, de saúde e de ordem pública, a cada dia agravada. 

Fixadas essas premissas, percebe-se, in casu, a presença do 

binômio (existência do direito e perigo de dano) necessário à concessão da Tutela Provisória 

de Urgência. 

A probabilidade do direito se encontra assente nas normativas 

apresentadas ao longo da presente, mormente as que garantem o acesso transparente às 

informações, evitando-se o que se convencionou chamar de subnotificação a redundar em 

um melhor gerenciamento, no âmbito do Estado do Amazonas, da pandemia causada pelo 

agente viral Sars-CoV-2, além da tratamento adequado das notificações e registros de óbitos 

no período de crise, com o adequado sepultamentos dos indivíduos vitimados, a fim de que 

sejam garantidos direitos fundamentais dos respectivos familiares e de toda a sociedade 

amazonense. 

Tudo isso torna clarividentes a ilegalidade das condutas das 

autoridades públicas e de seus colaboradores, ressaltando, com nitidez exemplar, o 

problema estrutural vivenciado no Estado do Amazonas. Assim, vincado nessa 

contundente realidade, propagada e difundida em inúmeros meios de comunicação, é que 

se valeu para dar à presente demanda o suporte fático exato do estado de coisas existente, 

de várias matérias jornalísticas, todas epilogadas no doc. 01. 

Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se afigura 

evidente no fato de que a subnotificação, impede a exata noção da realidade e, por isso, 

dificulta o melhor emprego da atenção e dos recursos públicos, reconhecidamente escassos. 

Nessa mesma linha, insuportável é o fardo de não se poder, para com um ente querido, lhe 

dedicar as últimas homenagens, permitindo que milhares de pessoas sejam obrigadas a 

assistirem sepultamentos, no mínimo, indignos (vídeo do Cemitério do Tarumã no link: 

https://1drv.ms/v/s!AjHwByLu9E2mlD-c3IkOzHvBs_Ph?e=YX9YXC e doc. 07). Frise-se, 
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por fim, as ingentes dificuldades que as famílias enfrentarão em virtude da não adoção dos 

procedimentos e formalidades legais relativos aos óbitos. 

Tudo isso se robustece no atual momento vivenciado pelo país e, 

em especial, no Estado do Amazonas, por decorrência da situação de emergência em saúde 

de importância ocasionada pela pandemia de Covid-19. O Amazonas já assumiu a triste 

dianteira, posicionando-se como a unidade da federação, em todo o território brasileiro, com 

a maior incidência de enfermidade proporcional à população.105 

Aguardar o julgamento definitivo da demanda, certamente, 

acarretará danos irreparáveis, tendo em vista que o número de casos de pessoas 

contaminadas pelo novo Coronavírus cresce de forma exponencial, circunstância que pode 

ser facilmente aferida dos boletins epidemiológicos divulgados diariamente (conferir 

gráfico abaixo). 

 

Fonte: G1 Amazonas106[2] 

                                                           
105 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/08/amazonas-supera-

df-e-se-torna-lider-em-incidencia-de-covid-19-no-pais.htm. 
106 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/01/amazonas-tem-mais-de-460-novos-

casos-de-coronavirus-em-um-dia-e-total-vai-a-5723-mortes-sobem-para-476.ghtml. 
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As medidas requeridas, através da presente Ação Civil Pública, 

objetivam o combate adequado à pandemia de Covid-19, e, justamente em razão da 

excepcionalidade e urgência das crises sanitária, de saúde e funerária instauradas, o não 

deferimento imediato da liminar e a inocorrência de pronta intervenção judicial fadarão 

ao esvaziamento do objeto da demanda. 

A rigor, a controvérsia e os consequentes pedidos poderiam ser 

veiculados em Tutela Provisória de Urgência Antecipada, requerida em caráter antecedente, 

porém a complexidade de causa, aliada à necessidade de se efetivar mudanças estruturais, 

exige um contínuo controle do Poder Judiciário e demais atores do cenário, após o 

deferimento da liminar, sobre o cumprimento das ordens judiciais e  das ações 

implementadas pelo “Comitê  Específico de Apuração, Análise, Certificação e Divulgação 

de Dados da Infecção Covid-19”. 

Por último, a manutenção do estado atual de coisa, totalmente 

desconforme ao ideal, tem a capacidade de causar à população do Amazonas incontáveis 

danos, alguns mortais inclusive, cabendo, por isso, ao Poder Judiciário, urgentemente, 

intervir para abrandar o cenário então vivenciado. 

 

V – O PEDIDO 

 

Frente à exposição de motivos alinhavados, e considerando 

tratar a espécie de processo nitidamente estrutural, requer à Vossa Excelência: 

 

5.1 TUTELA ANTECIPADA 

 

A especificidade da questão posta a deslinde pelo Poder 

Judiciário, evidenciadora de problemática estrutural, reside na premente necessidade de 
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atuação imediata desse r. juízo, de forma que contribua, efetivamente, no combate à 

pandemia. Desta feita, todas as medidas requeridas em sede de objeto, necessitam, 

imperativamente, de provimento antecipado, sob pena de completo esvaziamento da 

presente. 

Além de imediatas, porquanto urgentes, a concessão da tutela 

antecipada deve observar a complexidade do problema apresentado, procedendo o 

julgador, pois, com cuidado a respeito da estipulação relativa ao tempo, modo e grau de 

reestruturação das medias, com especial atenção ao devido regime de transição. 

Balanceada a imperiosa e necessária urgência com o tempo 

adequado para a concepção e reestruturação, pelos Réus, dos procedimentos requeridos na 

presente demanda, razoável a concessão de 5 (cinco) dias úteis para que os Réus, tendo em 

vista os comportamentos específicos determinados, implementem as modificações 

estipuladas na ordem judicial liminar. 

 

Diante do exposto, requer-se: 

 

(A) a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera parte, porquanto 

presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco 

real ao resultado útil do processo, uma vez que não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, aos Réus a prática, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de todos os 

comportamentos descritos no Tópico V - O PEDIDO, pelos motivos exaustivamente 

alinhavados; 

 

(B) a imposição, como medida de apoio à efetivação da tutela antecipada requerida, 

de multa periódica, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso na 
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implementação, isoladamente considerada, de cada um dos comportamentos exigidos no 

Tópico V - O PEDIDO, sem prejuízo do disposto no art. 536, § 1º, do CPC; 

 

5.2 TUTELA FINAL – PRESTAÇÃO DE FAZER COMO MEDIDA PARA REDUZIR A 

SUBNOTIFICAÇÃO 

 

(A) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), Município de Manaus, Associação dos 

Notários e Registradores do Estado do Amazonas (ANOREG/AM) e Sindicato das Empresas 

Funerárias do Estado do Amazonas (Sefeam) – sejam compelidos a instituir, com pelo 

menos um participante de cada, o “Comitê Específico de Apuração, Análise, Certificação 

e Divulgação de Dados da Infecção Covid-19”107 para:  

(a.1)  emissão de boletins diários contendo:  

(1) total de casos confirmados;  

(2) número de pacientes internados;  

(3) óbitos com diagnóstico de Covid-19;  

(4) número de testados com diagnóstico negativo;  

(5) número total de óbitos (excluído Covid-19);  

(6) número total de óbitos suspeitos (doenças respiratórias);  

(7) número de óbitos em casa/dia;  

(8) número total de sepultamentos/dia;  

(9) número total de cremações/dia; 

 

                                                           
107 O Comitê referido, a ser formado no caso de deferimento da tutela antecipada, não se confunde, nem pode 

ser compreendido, com aquele criado pelo Estado do Amazonas - Comitê Interinstitucional de Gestão de 

Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no COVID-19 e 

outros vírus domésticos que causam Síndromes Respiratórias Graves - já que possuidor de finalidades 

específicas minuciosamente determinadas. 
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(B) a concessão de ordem para que o Comitê criado na alínea A, do Tópico 5.2, 

divulgue a metodologia utilizada para a coleta dos dados oficiais, observando os 

indicativos constantes do subitem “a.1”;  

 

(C) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas e Município de 

Manaus –, conjuntamente, envidem esforços para ampliar o número de testes, de modo a 

abarcar indivíduos com ou sem sintomas de Covid-19; 

  

(D) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) e  Município de Manaus –, conjuntamente, 

por meio das autoridades estaduais e municipais de saúde e sanitárias, com base nos 

parâmetros estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e no praticado em 

outros países, padronizem os diagnósticos, com o fito de evitar, ao máximo, constar nas 

declarações de óbitos causa indeterminada, assim como eventual confusão entre Covid-

19; Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), causada pelos agentes Influenza A e B, 

VSR, Adenovírus, Parainfluenza 1, 2 e 3; Síndrome Gripal; Pneumonia; 

  

(E) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas do Amazonas (FVS/AM) e Município de Manaus, esse 

no limite da sua responsabilidade –, conjuntamente, por meio das autoridades estaduais e 

municipais de saúde e sanitárias, incluam no quantitativo de óbitos pelo Sars-CoV-2, os 

casos suspeitos, embora não testados, fazendo-se, retroativamente, a revisão dos números 

a partir do início da pandemia; 

  

(F) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) e Município de Manaus –, conjuntamente, 
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por meio das autoridades estaduais e municipais de saúde e sanitárias, incluam, no 

quantitativo de óbitos pelo Sars-CoV-2, os ocorridos fora de estabelecimentos 

hospitalares e/ou congêneres, a fim de sejam englobados os suspeitos, não confirmados 

por exames, sucedidos nas próprias residências; 

  

(G) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) e Município de Manaus –, conjuntamente, 

por meio das autoridades estaduais e municipais de saúde, incluam, nos boletins diários 

sobre a pandemia, o número de indivíduos cujos testes foram negativos; 

 

(H) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas e Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) – exijam dos estabelecimentos privados, a 

indicação completa dos testes conduzidos para Covid-19, pouco importando o resultado 

final, do mesmo jeito com relação às demais síndromes respiratórias, assim como passem 

a observar as diretrizes metodológicas a serem estipuladas pelo Comitê previsto na 

Alínea A - Tópico 5.2; 

 

(I) a autorização para que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM), 

a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público do Estado do Amazonas 

(MPE/AM), o Ministério Público Federal (MPF), a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE/AM), o Tribunal de 

Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), ou qualquer outro interessado com 

pertinência temática, possa avaliar constantemente os parâmetros adotados e, 

principalmente, fiscalizar a execução da liminar concedida, servindo-se, nesse particular, 
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das normas constantes da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências) e Lei nº 12.529/2011 (Lei de 

Defesa da Concorrência), com a possibilidade de fixação de relatórios e reuniões periódicas; 

  

(J) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas e Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) – procedam à análise de amostras de SRAG 

ou outras síndromes respiratórias coletadas de pacientes com alta ou óbito, antes do 

primeiro caso oficialmente reportado, a fim de que sejam testadas para a Covid-19 e, se 

positivo, corrigidas as estatísticas oficias; 

 

(K) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) e Município de Manaus –, conjuntamente, 

divulguem, nos hotsites ou links voltados à pandemia em seus respectivos sítios 

eletrônicos, todos os dados relacionados, especificamente os estipulados nas alíneas 

acima, assim como as ações praticadas pelo Comitê a que se refere à alínea A, Tópico 5.2; 

  

(L) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Fundação de 

Vigilância em Saúde (FVS/AM) e Município de Manaus –, conjuntamente, criem hotsites 

ou links nos seus respectivos sítios eletrônicos para que pessoas informem conhecidos 

que vieram a óbito com Covid-19 e que, por qualquer razão, não foram notificados. 

  

5.3 TUTELA FINAL – PRESTAÇÃO DE FAZER COM RELAÇÃO AO DIREITO AO 

SEPULTAMENTO DIGNO 

 

(A) a concessão de ordem para que o Comitê referido na alínea A, do item 5.2, 

estabeleça fluxo de trabalho específico, com identificação e localização exata dos corpos, 

critérios de armazenamento e modus operandi dos futuros sepultamentos, a fim de que as 
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famílias possam exercer os direitos inerentes, a ser consolidado em documento com 

ampla divulgação, principalmente nos endereços eletrônicos referidos nas alíneas K e L, 

do item 5.2, a ser disponibilizado, também, nos sítios eletrônicos da Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), da Associação dos Notários e 

Registradores do Estado do Amazonas (ANOREG/AM) e do Sindicato das Empresas 

Funerárias do Estado do Amazonas (Sefeam);  

 

(B) a concessão de ordem para que o Comitê referido na alínea A, do item 5.2, crie 

protocolo de atendimento das mortes ocorridas em casa, o qual deve englobar o fluxo a 

ser seguido desde o momento em que o usuário aciona o serviço funerário, contendo:  

(b.1) a forma de emissão de atestado de óbito; 

(b.2) o apoio às famílias para registro do óbito, através de contato com os 

cartórios de registros civis competentes, para agendamento do atendimento e 

efetivação do referido assentamento, com o fornecimento de todas as informações 

necessárias ao familiar responsável; 

(b.3) o tipo de sepultamento que irá ocorrer conforme cada caso, com ampla 

divulgação de tal sistemática, especialmente por meio de seu sítio eletrônico e 

mídias sociais; 

(b.4) a divulgação do protocolo, ainda, nos sítios eletrônicos da Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), da Associação dos Notários e 

Registradores do Estado do Amazonas (ANOREG/AM) e do Sindicato das 

Empresas Funerárias do Estado do Amazonas (Sefeam); 

  

(C) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Município de 

Manaus e Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas 
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(ANOREG/AM) – comprovem o cumprimento do procedimento estipulado na Portaria 

Conjunta nº. 01/2020, do Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde; 

 

(D) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas, Município de 

Manaus, Sindicato das Empresas Funerárias do Amazonas (Senefam) e Associação dos 

Notários e Registradores do Estado do Amazonas (ANOREG/AM) – informem o 

procedimento que está sendo ou será adotado, a partir de então, para evitar a não emissão 

das Certidões de Óbitos, principalmente nos casos em que as mortes ocorrem fora dos 

estabelecimentos hospitalares ou congêneres; 

 

(E) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas e Município de 

Manaus – coletem as informações devidas sobre a pessoa falecida fora dos estabelecimentos 

hospitalares ou congêneres, a fim de que, havendo morte por doença respiratória suspeita 

para Covid-19, não confirmada por exames e, na impossibilidade de realizá-los, seja 

consignada, na Declaração de Óbito, a descrição da causa mortis ou como “provável para 

Covid-19” ou “suspeito para Covid-19”; 

 

(F) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas e Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) – após consignado na Declaração de Óbito 

que a causa mortis é “provável para Covid-19” ou “suspeito para Covid-19”, compute, nas 

estatísticas oficiais, como mortes decorrentes do Sars-CoV-2; 

 

(G) a concessão de ordem para que os Réus – Município de Manaus e Sindicato das 

Empresas Funerárias do Amazonas (Senefam) – observem no controle e regulação dos 

sepultamentos, os parâmetros entabulados na NOTA TÉCNICA 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº. 04/2020 (doc. 03) e no GUIA DA ORGANIZAÇÃO 
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MUNDIAL DE SAÚDE: Infection Prevention and Control for the safe management of a 

dead body in the context of COVID-19 (doc. 04); 

 

(H) a concessão de ordem para que o Réu – Município de Manaus – divulgue, de 

forma ampla, o serviço de cremação gratuita, mediante campanha em diferentes formas 

de mídia, incluindo televisão, rádio, jornal impresso, mídia externa (outdoor, placa, 

frontlight), revista, internet, redes sociais e mídias out of home (backbus, pôster, laterais 

de prédios, cativa, painel de led, mídia projetada), dando conta dos seus benefícios: 

economia, modernidade, sustentabilidade e praticidade; 

 

(I) a concessão de ordem para que os Réus – Estado do Amazonas e Município de 

Manaus –, conjuntamente, criem equipe multidisciplinar, com atendimento remoto, de 

cariz assistencial e psicológico, para auxiliar e prestar informações à população sobre o 

serviço gratuito de cremação, dar o devido suporte às famílias enlutadas; 

 

(J) a concessão de ordem para que o Réu – Município de Manaus – se abstenha de 

realizar sepultamentos com sobreposição de corpos em uma mesma vala, mediante o 

empilhamento de caixões.  

 

VI – REQUERIMENTOS 

 

(A) a citação dos Réus, nas pessoas de seus representantes legais, para, querendo, 

após a concessão da liminar, participar de audiência de conciliação ou apresentar defesa 

no prazo legal; 
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(B) a adoção, por ser processo nitidamente estrutural, das seguintes características 

procedimentais: (i) divisão em duas fases (bifásico); (ii) flexibilidade na participação 

democrática de terceiros, nas regras da correlação do pedido e da estabilização da 

demanda, atipicidades dos meios probatórios e executivos e a mesclagem de diferentes 

técnicas; (iii) abertura mais ampla à consensualidade; 

 

(C) após encerrada a instrução probatória, confirmando-se a Tutela Provisória de 

Urgência, sejam julgados procedentes os pedidos formulados nos itens e alíneas do 

tópico V - O PEDIDO; 

  

(D) a dispensa no pagamento das custas processuais, na forma do art. 18 da Lei de 

nº 7.347/85, tendo em vista se tratar de demanda coletiva proposta pela Defensoria Pública 

do Estado; 

  

(E) a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem revertidos 

em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDEP (Conta Corrente nº 9229-0, 

Agência nº 3563-7, do Banco do Brasil, CNPJ n.º 19.421.427/0001-91). 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, especialmente pelas provas documentais colacionadas, sem prejuízo de 

quaisquer outras que se fizerem necessárias no curso da instrução processual. 

Em conclusão, frisam-se as prerrogativas dos membros da 

Defensoria Pública, como a intimação pessoal de todos os atos do processo e a contagem 
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dos prazos em dobro, tudo nos termos do art. 128, inciso I, da LC 80/1994 e dos arts. 186 e 

270, parágrafo único, do CPC/15. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

para efeitos fiscais. 

 

Pede deferimento. 

Manaus, 3 de maio de 2020. 

 

 

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA 

Defensora Pública 

20ª Defensoria Pública de 1ª Instância Cível 

 

 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses Coletivos 

 

 

 

ROGER MOREIRA DE QUEIROZ 

Defensor Público 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos, da Pessoa com Deficiência e de grupos socialmente vulneráveis 

 

 

 

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA 

Defensora Pública 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada no Atendimento de Registros Públicos 
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