
Eus, 

AO  DOUTO  JUÍZO  DA  ___VARA  DE  FAZENDA  PÚBLICA  DA
COMARCA DE VITÓRIA – ESPÍRITO SANTO

Pandemia de Covid-19. Direitos à vida, saúde e dignidade
da  pessoa  idosa  institucionalizada  em  ILPI´s.  Absoluta
prioridade.  Publicidade  e  transparência  dos  números.
Exibição de documentos e proteção ao direito de circulação
em caso de lockdown. Prioridade de tramitação.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do artigo 1º,
III c/c art. 5º XLV, XLVII, XLIX, art. 6º, 37 caput, e 196 da Constituição de 1988, art. 1º, 2º e 82
da Lei 10.741 de 2003, e art.  17 do Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos
Humanos vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com base no art. 1º, IV e
art.  5º,  II,  da  Lei  7.347/1985,  art.  4º,  XI,  da  Lei  Complementar  nº  80/94  e  art.  1º  da  Lei
Complementar 55/94, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido de tutela de urgência

em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Praça João Clímaco, s/n, Cidade
Alta,  Centro,  Vitória/ES,  CEP  29015-110,  representado  pela  Procuradoria-Geral  do  Estado,
localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, 1590 - Barro Vermelho, CEP: 29057-550 - Vitória /
ES, Tel.: (27) 3636-5050. Pelos motivos de fato e de direito expostos a seguir:

1.   DA LEGITIMIDADE PLENA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O AJUIZAMENTO DE  
AÇÕES CIVIS PÚBLICAS

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  eventuais  dúvidas  porventura  existentes  acerca  da
legitimidade  ativa  da  Defensoria  Pública  para  o  ajuizamento  de  ações  civis  públicas  foram
suprimidas pelo julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 3943, ajuizada pela
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), e que tinha como objetivo a
declaração da incompatibilidade do artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/1985 com a Constituição de
1988.
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Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal declarou,  por unanimidade, a constitucionalidade do
referido  dispositivo  legal,  afirmando  a  legitimidade  plena da  Defensoria  Pública  para  o
ajuizamento  de  ações  civis  públicas,  a  qual  não  estaria  adstrita  à  comprovação  da
hipossuficiência dos eventuais beneficiados pela sentença de procedência. 

Segue a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFEN-
SORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N.
7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERES-
SES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDU-
AIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUN-
ÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUN-
DO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA
DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCI-
ONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA. INEXISTÊNCIA  DE  NORMA  DE  EXCLUSIVIDADE  DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTI-
TUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO  PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMI-
DADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 3943
- STF Pleno, Rel Min. Carmen Lucia. DJe 06.08.2015).

II. DOS FATOS: REFLEXOS DA PANDEMIA MUNDIAL E DO PRENÚNCIO DE UM
DESASTRE HUMANITÁRIO

Conforme amplamente divulgado pela mídia internacional e nacional, a pandemia causada pelo
vírus Covid-19 rapidamente se espalha pelo globo.

Diante da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e do estado de
pandemia do novo coronavírus declarados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nos dias
30 de janeiro e 11 de março de 2020, respectivamente, o Ministério da Saúde, tendo em vista o
aumento no número de casos de coronavírus, declarou a chamada Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de
2020.

No Estado do Espirito Santo, o estado de calamidade pública em decorrência da COVID-19
foi  declarado em 3 de abril  de 2020,  diante do aumento  no número de  ocorrências,  como
anteriormente exposto.

No Brasil, os números só aumentam. Também em 13 de junho de 2020, os casos confirmados
superam os 828.810, com mais de 41.828 mortes:
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Disponível em: < https://covid.saude.gov.br/> Acessado em 13 de junho de 2020.

No  Estado  do  Espirito  Santo,  por  sua  vez,  os  dados  mostram  que  já  são  25.502  casos
confirmados e 999 óbitos:

Disponível em: < https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es > Acessado em 15 de junho de 2020.

Assim, é inquestionável que o  aumento exponencial do número de casos de infectados pela
COVID-19  se apresenta como grande desafio  para todo o sistema público,  em especial  o de
saúde,  já  que  um percentual  significativo  dos  pacientes  infectados  –  principalmente  aqueles
integrantes  dos  chamados  grupos  de  risco  –  apresentarão  quadros  de  saúde  com
comprometimento  grave  do  sistema  respiratório,  tornando  necessário  o  uso  de  respiradores
mecânicos para possibilitar a ventilação adequada dos pulmões, sendo fato público e notório o
saturamento da rede de saúde e a probabilidade de colapso do sistema.

Nesse contexto, o Congresso Nacional, com o fim de organizar o aparato necessário para uma
atuação preventiva, aprovou a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, estabelecendo medidas
para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo vírus (COVID-19),
incluindo o isolamento social e a quarentena.

No âmbito estadual, no dia 30 de março de 2020, o governo capixaba anunciou a situação de
que a contaminação, no Estado do Espírito Santo, se dá por meio comunitário, de modo que
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não é possível determinar que foi o transmissor. Se a situação antes já era urgente, agora se torna
ainda mais preocupante, posto que, desta forma, a tendência é um maior número de contaminação
indiscriminada quanto à origem. 

Para  tentar  conter  circulação  do vírus,  a Organização Mundial da Saúde, o  Ministério da
Saúde,  bem como a  Secretária  Estadual  de Saúde apontam, além do isolamento  social,
outras medidas  como a higienização das mãos com água corrente e sabão; a desinfecção do
ambiente, lavando-o com frequência com água e sabão ou hipoclorito de sódio (água sanitária) ou
álcool 70%, mantendo-o limpo e bem ventilado, bem como o uso de máscaras  ainda que de
tecido.

Assim, dentre inúmeras MEDIDAS DE PREVENÇÃO apresentadas pelos Órgãos internacionais
e nacionais responsáveis, vale destacar as seguintes1: 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou
então higienize com álcool em gel 70%.

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as
mãos.

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

• Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.

• Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa
tossindo ou espirrando.

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem
contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

• Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.

• Não compartilhe  objetos  de  uso  pessoal,  como talheres,  toalhas,  pratos  e
copos.

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

• Evite  circulação  desnecessária  nas  ruas,  estádios,  teatros,  shoppings,  shows,
cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.

1 Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento  >  . Acesso em 15 de junho de 2020.
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• Se estiver doente, evite  contato físico  com outras pessoas,  principalmente
idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída
de sua residência.

O argumento utilizado pelas autoridades médicas se dá pelo fato de que, quanto menos pessoas
circulando, menor é a possibilidade de contaminação, bem como o asseio com água corrente é
o tratamento básico de prevenção de doenças, vez que diversas enfermidades são evitáveis, que
não só o Covid-19, com a adequada higienização.

Conforme  consta  da  Nota  Técnica  n.  06  de  2020  do  Mecanismo  Nacional  de  Prevenção  e
Combate à Tortura: 

Vale  registrar  que  pesquisa  do Instituto  de Pesquisa  Econômica Aplicada -  IPEA,  de
caráter censitário,  que alcançou as cinco regiões do país,  no período de 2007 a  2010,
identificou 3.548 instituições e uma  população de aproximadamente 100.000 pessoas
institucionalizadas.  Segundo  o  censo  SUAS  de  2017,  eram  1.610  espaços  de
acolhimento institucional (ILPIs). Portanto, o problema vivenciado em outros países e
continentes também é uma realidade a ser enfrentada no Brasil, que infelizmente já

registra de óbitos em Instituições nos estados de SC, ES, RJ, SP, PB, CE e AC.  -
Grifos nossos

Especificamente  em  relação  ao  Estado  do  Espírito  Santo,  números  indicam  dezenas  de
infecções e mortes de idosos, com  reflexos também nos funcionários das ILPI´s, nas mais
variadas regiões capixabas:
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A  Defensoria Pública Estadual,  aliás,  interveio  em situações  ligadas à São Mateus,  Vila
Velha e Vitória, tendo em vista notícias de mortes de pessoas idosas institucionalizadas.

Além disso, a Defensoria solicitou informações a todas as instituições de longa permanência,
com ou sem fins lucrativos, cadastradas no Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa,
com questionamentos sobre:

1) O cumprimento das disposições da referida Nota Técnica da Secretaria Estadual
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de Saúde (SESA) no âmbito da Instituição de Longa Permanência de Idosos;

2) Eventuais dificuldades para o cumprimento da orientação emanada da SESA;

3) Medidas adotadas pera a superação das dificuldades encontradas;

4) A vacinação dos idosos que se encontram na Instituição contra a influenza;

5) Em caso de não vacinação dos idosos, quais providências foram adotadas pela
Instituição?

6) Outros elementos relevantes;

A partir de tais dados a Defensoria Pública observou um quadro de  heterogeneidade entre as
ILPI´s, com a peculiaridade de que  muitas instituições informaram carência de insumos e
materiais de EPI´s e carência de capacitação adequada de seus servidores.

Outra  carência  verificada  pela  Instituição  diz  respeito  ao  Fundo  Estadual  do  Idoso.  A
Defensoria Pública solicitou as seguintes informações à Secretaria Estadual de Direitos Humanos
(Ofício 224):

(i) quanto ao valor total do respectivo Fundo em 31/12/2019;

(ii) quanto ao valor do Fundo no dia anterior à declaração pela OMS de pandemia do
COVID-19 (11 de março de 2020);

(iii) quanto ao valor atual do Fundo;

(iv) sobre se algum valor já fora aplicado com a política pública para a pessoa idosa no
combate da pandemia;

(v)  sobre se existe algum plano de aplicação dos recursos do Fundo para o combate à
contaminação por coronavírus nas Instituições de Longa Permanência de Idosos e, por
fim,

(vi) sobre quaisquer outras informações pertinentes ao tema.

Em  resposta,  obteve  a  informação  de  que  o  saldo  corrente  do  Fundo  entre  01/12/2019  a
31/12/2019, 01/03/2020 a 31/03/2020 e 01/05/2020 a 12/05/2020 foi sempre R$ 0,00 (zero). 

Paralelamente,  o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa efetuou levantamento  2  , no  
qual constam carências de muitas entidades filantrópicas e privadas, do qual se destacam:

2 Documento disponibilizado à Defensoria Pública Estadual em 10 de junho de 2020.
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Tabela 1 – Entidades filantrópicas

Tabela 2 – Entidades privadas

Tal levantamento do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa reforça as percepções
da Defensoria Pública Estadual no que tange à extrema vulnerabilidade das pessoas idosas
institucionalizadas, seja em entidades com ou sem fins lucrativos.

Nesse sentido, como dito, o Mecanismo Nacional e Prevenção e Combate à Tortura expediu
a Nota Técnica n. 06,  referente às  ILPIs no Contexto de pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), com orientações para todas as instâncias administrativas dos entes federados.

Por conseguinte,  a Defensoria Pública encaminhou a Nota Técnica à Secretaria de Direitos
Humanos do Estado  (Ofício  n.  376).  E ainda solicitou da Secretaria  de Estado de Saúde as
seguintes informações (Ofício n. 375 de 28/05/2020, reiterado em 10/06/2020),  sem qualquer
resposta até o momento:

1) Planos de Emergência para Enfrentamento à Pandemia com ações preventivas,  para
detecção  precoce,  de  tratamento  e  contenção  de  contágio  entre  a  população  idosa
institucionalizada, daqueles que vivem em condições de vulnerabilidade em domicílios
nas comunidades das periferias e daqueles que estão em situação de rua;

2) Fluxo junto à Secretaria de Assistência Social para atendimento e encaminhamentos às
pessoas idosas,  institucionalizadas e em assistência  domiciliar; após a comunicação de
casos suspeitos à vigilância sanitária, este deve prever: deslocamento de profissionais de
saúde à  Instituição,  para  realização da testagem,  orientações  nos cuidados  e  ações  de
isolamento social, dentro das instituições e em seus domicílios e outros;

3) Divulgação de dados e informações, atualizadas, sobre as ILPIs do Estado em relação à
prevenção e controle do contágio da COVID-19, apontando principalmente as medidas
adotadas, casos suspeitos, confirmados e óbitos;

4) Oferecimento  de cursos rápidos de formação  para  equipes  de  cuidadores a  fim de
permitir  a  esses  profissionais  conhecer  mais  sobre  a  doença,  medidas  de  prevenção
necessárias, bem como reconhecer os primeiros sinais de COVID- 19, tais como: febre,
aferida ou referida; tosse; dor de garganta; dificuldade respiratória; aumento da frequência
respiratória;  piora  das  condições  clínicas  de  doença  pré-existente;  alteração  de  sinais
vitais  (pressão arterial,  frequência  cardíaca etc);  e,  sintomas atípicos (alterações  como
confusão mental aguda, agitação, sonolência etc);
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5) Garantia de instrumentos necessários para que os cuidadores e profissionais das ILPI
possam identificar os primeiros sinais da infecção;

6) Garantia de todos os insumos preconizados pelo Ministério da Saúde (máscara, luva,
álcool  70),  em  quantidade  suficiente  para  garantir  tanto  a  proteção  das(os)
trabalhadoras(es) quanto da população assistida;

7) Outros elementos pertinentes.

Além disso, a Defensoria  solicitou à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência
social  os  seguintes  elementos  (Ofício  n.  374 de 28/05/2020,  reiterado  em 10/06/2020),  sem
resposta até o momento:

1) Estratégias de financiamento e apoio técnico para programas e serviços, tais como de
hotelaria solidária para oferecer, enquanto durar a pandemia, hospedagem e alimentação a
pessoa  idosas  que  estão  em  Instituições  que  não  permitem  o  distanciamento  em
dormitórios e outros ambientes (superlotadas) ou em situação de vulnerabilidade pelas
condições do domicílio onde mora;

2) Transporte seguro, e direito de ir e vir de cuidadores em geral e profissionais que atuam
em ILPIs, tanto em situações de interrupção de transporte público, como em casos de ser
decretada situações de lockdown;

3) Ações de saúde mental às pessoas idosas, familiares e os profissionais que cuidam das
pessoas idosas nas ILPIs, ou domicílios;

4) Estratégias  de co-financiamento e/  ou de  aporte  de  recursos  para  as  ILPI’s com a
finalidade de cumprir as orientações do Ministério da Saúde;

5) Estratégias de co-financimanto e/ou de aporte de recursos financeiros para os demais
serviços que compõem a rede de proteção integral da pessoa idosa;

6) Plano de Emergência  para Enfrentamento à  Pandemia com ações preventivas,  para
detecção  precoce,  de  tratamento  e  contenção  de  contágio  entre  a  população  idosa
institucionalizada, daqueles que vivem em condições de vulnerabilidade em domicílios
nas comunidades das periferias e daqueles que estão em situação de rua;

7) Fluxo junto à Secretaria de Saúde para atendimento e encaminhamentos às pessoas
idosas,  institucionalizadas  e  em  assistência  domiciliar;  após  a  comunicação  de  casos
suspeitos à vigilância sanitária, este deve prever: deslocamento de profissionais de saúde à
Instituição, para realização da testagem, orientações nos cuidados e ações de isolamento
social, dentro das instituições e em seus domicílios e outros;

8) Divulgação de dados e informações, atualizadas, sobre as ILPIs do Estado em relação à
prevenção e controle do contágio da COVID-19, apontando principalmente as medidas
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adotadas, casos suspeitos, confirmados e óbitos;

9) Apoio  técnico  os  municípios  sobre  a  implementação  das  orientações  contidas  na
Portaria nº 65 do Ministério da Cidadania para os cuidados das ILPIS;

10) Outros elementos pertinentes.

Diante da vulnerabilidade da população idosa institucionalizada, do avanço da pandemia de
Covid-19 sobre o Estado do Espírito Santo, com ampliação de número de mortes, infecções
e casos suspeitos, bem como da ausência de políticas públicas efetivas, a Defensoria Pública
tentou construir uma solução por meio administrativo, em respeito à disposições do art. 3º do
CPC/15, sem, contudo, êxito, razão pela qual optou pelo caminho da judicialização coletiva
de direitos.

III  . DOS   FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

AS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS, INTERAMERICANAS E A LEGISLAÇÃO IN-
TERNA DE PROTEÇÃO À PESSOAS IDOSAS

A Constituição Federal de 1988, art. 230, aduz que a família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E mais, que os programas de amparo
aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares (§1º);

A  Resolução  nº  01/2020 -  Pandemia  e  Direitos  Humanos  nas  Américas  -,  adotada  pela
Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos (CIDH),  em  10  de  abril  de  2020,  traz
diversas  recomendações  aos  Estados  membros  da  OEA,  das  quais  apontamos  aquelas
relativas às pessoas idosas:

40. Incluir prioritariamente a las personas mayores en los programas de respuesta a la
pandemia,  especialmente  en  el  acceso  a  las  pruebas  de  COVID-19,  al  tratamiento
oportuno, al acceso a medicamentos y a los cuidados paliativos necesarios, garantizándose
que brinden su  consentimiento  previo,  pleno,  libre  e  informado y  teniendo  en  cuenta
situaciones particulares como la pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes.

41. Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la
población mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de
larga estancia, hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda
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humanitaria  para  garantizarles  la  provisión  de  alimentos,  agua  y  saneamiento  y
estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o
abandono o situación de discapacidad.

42. Reforzar en este contexto las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia
hacia personas mayores,  ya sea a  nivel  intrafamiliar,  en residencias de larga estancia,
hospitales o cárceles, facilitando la accesibilidad a los mecanismos de denuncia.

43.  Supervisar  que  los  protocolos  médicos,  las  decisiones  sobre  recursos  médicos  y
tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón de
la  edad  y  prestando  especial  atención  a  las  personas  mayores  con  discapacidad  o
condiciones  crónicas  y  enfermedades,  pacientes  con  VIH  o  sida,  que  requieren
medicación y atención regular como pacientes de diabetes, hipertensión, demencia senil,
alzhéimer, entre otras.

44. Considerar en la implementación de medidas de contingencia el  balance que debe
existir  entre la protección ante el COVID-19 y la necesidad particular de las personas
mayores de conexión con sus familiares, para quienes se encuentran solos o en residencias
de largo plazo, facilitando medios alternativos de contacto familiar como comunicación
telefónica o por internet, teniendo en cuenta la necesidad de remediar la brecha digital.

A Política Nacional do Idoso (lei nº 8.842, de 1994) estabelece que compete aos órgãos e
entidades  públicos,  na  área  de  promoção  e  assistência  social:  estimular  a  criação  de
incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros
de cuidados diurnos casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares
e outros.

Além disso,  na área da saúde impõe:  garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos
níveis  de  atendimento  do  Sistema  Único  de  Saúde;  prevenir,  promover,  proteger  e
recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas profiláticas; adotar e aplicar
normas  de  funcionamento  às  instituições  geriátricas  e  similares,  com  fiscalização  pelos
gestores do Sistema Único de Saúde; desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de
Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios e entre os Centros de Referência em
Geriatria  e  Gerontologia  para  treinamento  de  equipes  interprofissionais;  criar  serviços
alternativos de saúde para o idoso.

O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei  10.741/2003)  é  denso ao elencar  direitos  fundamentais
dessa importante parcela da população, inclusive ressaltando a necessidade de PROTEÇÃO
INTEGRAL de tais direitos, conforme art. 2º:

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da  proteção integral  de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por
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outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental  e  seu  aperfeiçoamento moral,  intelectual,  espiritual  e  social,  em condições  de
liberdade e dignidade. - Grifo nosso.

O  Estatuto  ainda  traz  a  proteção  contra  a  negligência,  bem  como  a  possibilidade  de
responsabilização da pessoa física ou jurídica por inobservância de suas disposições:

Art.  4o Nenhum  idoso  será  objeto  de  qualquer  tipo  de  negligência,  discriminação,
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão,
será punido na forma da lei.

§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos
princípios por ela adotados.

Art. 5o A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa
física ou jurídica nos termos da lei.

DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS
PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19

Principalmente com a reforma administrativa e com o advento da Emenda constitucional de nº 19
de  1998,  toda atuação administrativa  deve  buscar  a eficiência,  nos  termos  do  art.  37  da
Constituição.

Em meio à calamidade pública, em razão da pandemia de COVID-19, instaurada, a observância
do princípio da eficiência se faz mais cogente, tendo em vista que as medidas a serem adotas
para se prevenir à contaminação estão vinculadas diretamente ao direito à vida e a saúde.

Assim, a eficiência está - nesses casos de direito à vida e à saúde - vinculada diretamente às
orientações das autoridades oficiais responsáveis pelas matérias. Por exigir uma expertise
científica, somente essas autoridades poderão balizar quais medidas deverão ser adotadas
para que se obtenha os resultados esperados na contenção do problema médico-sanitário
que assola o mundo.

Aliás, atento ao tema da Pandemia da Covid-19, o Governo Federal expediu a Portaria nº 65, de 6
de maio de 2020 que aprova orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do
Sistema  Único  de  Assistência  Social  dos  Estados,  Municípios  e  Distrito  Federal  quanto  ao

Núcleo de Direitos Humanos 
Endereço: Sede Administrativa – Praça Manoel Silvino, Rua Barão Monjardim, 54 – Centro, Vitória – ES, 29010-390.

Tel.: 3222-2019 – Site: www.defensoria.es.def.br – email: cdh@defensoria.es.def.br

e 12



Eus, 

atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência no contexto de
emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).

A atuação que não adere às orientações médico-científicas constitui erro grave a ponto de
poder ensejar responsabilidade administrativa. 

Esse é  o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. No julgamento recente da Medida
Provisória  (MP)  966/2020,  sobre  a  responsabilização  dos  agentes  públicos  por  suas  medidas
durante  a  pandemia  da  Covid-19,  o  relator,  ministro  Luís  Roberto  Barroso,  relembrando
posicionamento já estabelecido pela Corte Suprema, propôs que3:

“na interpretação da MP, fique claro que as autoridades devem exigir que as opiniões téc-
nicas em que baseará sua decisão tratem expressamente dos mesmos parâmetros, sob pena
de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos, Em seu voto, o relator
observou que, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF EM MATÉRIA
DE SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA, AS AÇÕES DEVEM OBSERVAR PA-
DRÕES TÉCNICOS E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE A MATÉRIA, além
dos princípios da prevenção e da precaução, que recomendam a autocontenção no caso de
dúvida sobre a eficácia ou o benefício de alguma ação ou medida”. – grifo nosso

Com base nisso, o plenário4, assim, decidiu:

Em sessão realizada nesta quinta-feira (21) por videoconferência, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu que OS ATOS DE AGENTES PÚBLICOS EM RELA-
ÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19 DEVEM OBSERVAR CRITÉRIOS TÉCNI-
COS E CIENTÍFICOS DE ENTIDADES MÉDICAS E SANITÁRIAS. Por maioria
de votos, os ministros concederam parcialmente medida cautelar em sete Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) para conferir essa interpretação à Medida Provisória (MP)
966/2020, que trata sobre a responsabilização dos agentes públicos durante a crise de saú-
de pública.

De acordo com a decisão, os agentes públicos deverão observar o princípio da autoconten-
ção no caso de dúvida sobre a eficácia ou o benefício das medidas a serem implementa-
das. As opiniões técnicas em que as decisões se basearem, por sua vez, deverão tratar ex-
pressamente dos mesmos parâmetros (critérios científicos e precaução), sob pena de se
tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos.

Salvo-conduto

3 Disponível  em:  <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443788&ori=1>.  Acesso  em
15 de junho de 2020.
4 Disponível  em:  <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443888&ori=1>.  Acesso  em
15 de junho de 2020.
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A MP 966, editada em 13/5, prevê, entre outros pontos, que os agentes públicos so-
mente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou
se omitirem com dolo ou ERRO GROSSEIRO pela prática de atos relacionados com
as medidas de enfrentamento à pandemia e aos efeitos econômicos e sociais dela de-
correntes. As ações foram ajuizadas pela Rede Sustentabilidade (ADI 6421), pelo Cida-
dania (ADI 6422), pelo Partido Socialismo e Liberdade (ADI 6424), pelo Partido Comu-
nista do Brasil (ADI 6425), pela Associação Brasileira de Imprensa (ADI 6427), pelo Par-
tido Democrático Trabalhista (ADI 6428) e pelo Partido Verde (6431). Os partidos e a
ABI sustentam que esses critérios poderiam implicar a anistia ou o salvo-conduto a toda e
qualquer atuação estatal desprovida de dolo ou erro grosseiro.

Critérios científicos

Na sessão de ontem (20), o relator, ministro Luís Roberto Barroso, propôs que o artigo 2º
da MP seja interpretado conforme a Constituição, para que se configure como  ERRO
GROSSEIRO O ATO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJAR VIOLAÇÃO DO DI-
REITO À VIDA, À SAÚDE OU AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO EM RA-
ZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE NORMAS E CRITÉRIOS CIENTÍFICOS E TÉC-
NICOS. Na sequência do julgamento, nesta quinta-feira, seu voto foi seguido integral-
mente pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gil-
mar Mendes e Dias Toffoli.

Negacionismo científico

Segundo o ministro Luiz Fux,  A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA ATUAL REQUER
CELERIDADE NA ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR, que, com os limites estabe-
lecidos pela MP, se sente mais seguro para agir. Ele ressaltou, entretanto, que a medida
provisória não representa carta de alforria para atos irresponsáveis de agentes públicos.
“O erro grosseiro previsto na norma é o negacionismo científico. O agente público que
atua no escuro o faz com o risco de assumir severos resultados”, disse. Para o ministro
Gilmar Mendes, as balizas trazidas pela norma não se distanciam do regime de responsa-
bilidade civil e administrativa dos agentes públicos constitucionalmente vigentes em cir-
cunstâncias de normalidade. - Grifamos.

Deste modo, a atuação do gestor público para  o combate à contaminação pela COVID-19,
deverá  seguir  estritamente  as  orientações  dos  órgãos  médicos  e  sanitários internacionais
(como a Organização Mundial da Saúde5), e nacionais (como Ministério da Saúde, Secretaria de
Saúde,  Conselho Federal  de Medicina,  Fundação Oswaldo Cruz,  Rede CoVida e Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, dentre outros).

A  atuação  que  não  se  adeque  aos  ditames  técnico-científicos  exarados  pelas  autoridades  no
assunto acabam por  ser  de  uma ineficiência  a  ponto de  constituir  “erro  grosseiro”,  podendo

5 Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf  >  . Acesso em 15 de junho de 2020.
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implicar,  inclusive  em  responsabilidade  administrativa.  Não  se  está  a  falar,  portanto,  em
mérito  administrativo.  Trata-se  de  atuação  do  administrador  público  vinculada  aos
critérios técnico e científicos para concretização de direitos fundamentais à vida e à saúde
da população idosa institucionalizada  .  

Nesse sentido, segue o posicionamento do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –  AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO JU-
RÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OB-
SERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS PRESOS – REALIZA-
ÇÃO DE OBRAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS –  IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS  PÚBLICAS  –  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  SEPARAÇÃO
DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – REPER-
CUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 592.581/RS – SUCUMBÊN-
CIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRA-
VO INTERNO IMPROVIDO. 

(RE 1026698 AgR / MT - MATO GROSSO - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 30/06/2017 - Publicação:
09/08/2017 - Órgão julgador: Segunda Turma) – Grifo nosso.

DA NECESSÁRIA TESTAGEM EM MASSA DE IDOSOS, TRABALHADORAS E
TRABALHADORES DE ILPI´S

A disponibilização de testes, tal como já está acontecendo para a população em geral, também é
fundamental para traçar as medidas a serem adotadas para o enfrentamento efetivo da epidemia
dentro das ILPI´s.

Trata-se de quadro que exige a intensificação das diligências direcionadas à prevenção da
Covid-19  implementadas  até  o  momento,  reclamando  a  adoção  enérgica  de  medidas
adicionais.

O fluxograma do anexo II da Portaria 071-R da Secretaria do Estado já reconhece o grau de
importância da testagem para COVID-19 para atenção básica, atenção especializada e urgências e
emergências:
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Disponível em < https://saude.es.gov.br/Media/sesa/coronavirus/Portarias/ANEXO%20II%20-%20PORTARIA%20071-R
%20-%20FLUXOGRAMA%20DE%20TESTAGEM%20-%202.jpg >

Já se pode perceber que,  para própria Secretaria de Saúde, os trabalhadores da saúde, as
pessoas privadas de liberdade e as pessoas idosas com casos suspeitos com ou sem febre
devem ser testados.

Ocorre  que  com  os  novos  conhecimentos  sobre  o  tema  e  angariando  mais  experiência,  as
autoridades médico-sanitárias entenderam que a testagem deveria ser cada vez mais ampliada  .  

Neste  diapasão,  a  Organização  Mundial  da  Saúde,  desde  16  de  março  de  2020,  já  vinha
recomendando que os países ampliassem a realização de testes em pacientes com sintomas do
novo coronavírus e fortalecessem as ações de isolamento daqueles com suspeita de infecção6.

Nas palavras do diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus:

O meio mais eficaz de prevenir infecções e salvar vidas é quebrar as correntes de
transmissão. Para isso, você precisa testar e isolar. Nós temos uma mensagem sim-
ples para os países: TESTAR, TESTAR, TESTAR. Teste todo caso suspeito.

É notícia7, inclusive, que a OMS (Organização Mundial da Saúde) adotou um tom mais incisivo
nas orientações para testes do novo coronavírus e ofereceu mais detalhes quanto à recomendação.
A entidade diz que países com transmissão comunitária e com número de testes que não
supre a demanda, como é o caso do Brasil, deveriam priorizar os exames em pacientes com
maior risco de desenvolver quadros graves. São eles os idosos e pessoas com doenças como

6 Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/18/oms-diz-que-isolar-testar-tratar-e-
localizar-todos-os-casos-de-coronavirus-e-a-melhor-resposta-contra-o-virus.ghtml  >  . Acesso em 15 de junho de 2020.
7 Disponível  em:  <https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/25/
NWS,134858,70,1668,NOTICIAS,2190-OMS-ADAPTA-ORIENTACOES-PARA-TESTES-NOVO-
CORONAVIRUS.aspx>.  Acesso em 15 de junho de 2020.
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diabetes e problemas cardiorrespiratórios), populações vulneráveis, profissionais de saúde com
sintomas  (independentemente  de  contato  ou  não  com  caso  confirmado)  e  os  primeiros
indivíduos  sintomáticos  em  locais  fechados  (como  escola,  prisões  e  casas  de  longa
permanência para idosos).

Entendendo a necessidade da testagem para uma atuação adequada ao combate à pandemia,  o
Ministério da saúde, em 20 de abril de 2020, anunciou a ideia de dobrar a meta de testagem
em massa da população com 46 milhões de testes.  8  

Nesse  contexto,  é  de  se  reconhecer  que  as  recomendações  para  utilização  dos  testes  para
diagnóstico (RT-PCR e teste rápido sorológico) são, assim, ao menos, para  todas as pessoas
presas  ou  internadas em local  em que já  haja  caso  de  confirmação  de diagnóstico por
Covid-19, assim como dos agentes públicos ou particulares que lá trabalhem.

Reconhece-se,  portanto,  a  necessidade  de  controle da  expansão  da pandemia  nos espaços  de
institucionalização de pessoas idosas.

Segundo documento técnico sobre “Testes diagnósticos da COVID-19 – bases das indicações e
seus usos” da Rede CoVida9, o uso de testes em saúde pública tem três indicações:

1) Testes em massa visando o isolamento precoce de indivíduos positivos

2) Identificação de contatos de casos confirmados

3) Diagnóstico etiológico de sintomáticos

Quanto aos momentos de realização nos sintomáticos, a referida Rede indica o seguinte:

Dessa forma, o RT-PCR deve ser solicitado somente entre 3 e 7 dias após o início dos sintomas e
o teste para detecção de anticorpos (teste rápido ou ELISA) só deve ser solicitado após 7 dias do

8 Disponível  em:  <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/governo-quer-comprar-46-milhoes-de-
testes-para-coronavirus-diz-ministro.shtml  >  . Acesso em 15 de junho de 2020.
9 Disponível  em:  <https://covid19br.org/main-site-covida/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Testes-
Diagnosticos-Rede-CoVida_finalL.pdf  >  . Acesso em 15 junho de 2020.
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início dos sintomas, sabendo-se que e a sensibilidade aumenta progressivamente entre o 8º e 14º
dias. 

Após  14  dias  do  início  dos  sintomas,  praticamente  todos  os  indivíduos  infectados
apresentam teste TR positivo, o que ajuda para o teste em massa, na medida em que poder-se-á
ter a real noção de quantos indivíduos já foram contaminados.

Segundo, ainda, o documento apresentado pela Rede CoVida “O RT-PCR ajuda a determinar e
quantificar  a  transmissão  comunitária  e  pode  orientar  a  liberação  dos  pacientes  do
isolamento após a confirmação repetida do teste. [...] Já “Os testes imunocromatográficos
rápidos e ELISAs para IgM e IgG possibilitam avaliar a exposição dos indivíduos ao vírus,
determinar a taxa de ataque da doença em grupos ou populações específicas e, no curso da
epidemia, determinar os indivíduos imunologicamente protegidos e capazes de retomar as
suas atividades”.

A realização de ambos os testes, RT-PCR e TR, nas dimensões individual e coletiva, permitir-
se-á ter uma maior dimensão quanto à propagação do vírus nas diversas ILPI´s capixabas,
podendo readequar as medidas de prevenção, realizando um planejamento mais racional
da utilização dos escassos recursos humanos e financeiros disponíveis. Obtendo a real ciência
de quantos idosos em ILPIs já foram contaminados, principalmente os que já tiveram sintomas
a mais de 14 dias,  poder-se-á realizar o devido remanejamento em conjunto daqueles que já
possuem os anticorpos da doença por exemplo.

De acordo com a Nota Técnica nº 11/2020-DESF/SAPS/MS do Ministério da Saúde:

Dados de outros países mostram que até 15% dos profissionais de saúde podem ser infec-
tados pelo SARS-CoV-2 [6]. A maior parte dessas pessoas irá desenvolver quadros leves.
Mesmo assim, devem realizar isolamento domiciliar, cuidando da sua saúde e evitando a
disseminação da COVID19, especialmente para os grupos mais vulneráveis. Os profissio-
nais de saúde também devem realizar isolamento quando forem contatos domiciliares de
alguma pessoa sintomática. Porém, sendo essa população a força de resposta essencial
nesse momento (assim como os profissionais de segurança pública), é importante que
sejam adotadas medidas que mantenham a atuação dos profissionais de saúde e se-
gurança e manutenção das medidas de controle para proteção efetiva.

A realização de testes de detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 permite o re-
torno dos profissionais de saúde e segurança ao trabalho e que medidas de isolamen-
to, acompanhamento e intervenção possam ser realizadas com maior acerto. - Grifa-
mos.
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Com isso, conclui-se que - somente com a testagem em massa - poder-se-á, enfim, realizar uma
efetiva  assistência  à  saúde  tutelando  os  direitos  fundamentais  da  população  idosa
institucionalizada.

DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE
PROTEÇÃO (EPI´S) ÀS ILPI´S 

Deve-se observar que a garantia de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) tanto para os profissionais que atuam junto às ILPI´s no Estado do Espírito Santo,
quanto para as pessoas privadas de liberdade nesses espaços,  no caso, os idosos,  a fim de se
assegurarem os direitos constitucionais à vida e a Saúde.

Ocorre que existe um EPI específico de acordo com a atividade exercida e risco de contaminação
em que se está exposto o indivíduo.

Como exemplo, a Nota Técnica COVID-19 nº 01/2020 da Secretaria de Saúde do Estado, que
traz orientações para o serviço de saúde sobre medidas de prevenção e controle que devem ser
adotadas  durante  a  assistência  aos  casos  suspeitos  ou  confirmados  de  infecção  pelo  novo
coronavírus,  aponta os equipamentos individuais de proteção  necessários  e  adequados para o
transporte  interinstitucional  de  casos  suspeitos  ou  confirmados  de  sars-cov-2;  bem como no
atendimento ambulatorial ou pronto atendimento – UBS - UPA’S E PA’s, incluindo os serviços
auxiliares como vigilância e limpeza:

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA E TRANSPORTE IN-
TERINSTITUCIONAL DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE SARS-CoV-
2

Figura 1: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da
disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) durante o atendimento pré-hospitalar
móvel de urgência

CASOS  SUSPEITOS  OU  CONFIRMA-
DOS E ACOMPANHANTES

- usar máscara cirúrgica;
-  usar lenços de papel  (tosse,  espirros,  se-
creção nasal);
- higiene das mãos frequente com água e sa-
bonete  líquido  OU preparação  alcoólica  a
70%.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE
A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO
PACIENTE

-  higiene  das  mãos  com  água  e  sabonete
líquido OU preparação alcoólica a 70%;
- óculos de proteção ou protetor facial;
-  máscara  N95;  avental  preferencialmente
impermeável descartável; luvas de procedi-
mento;
- gorro

PROFISSIONAIS  DE  APOIO,  CASO
NÃO  PARTICIPEM  DA  ASSISTÊNCIA
DIRETA  AO  CASO  SUSPEITO  OU
CONFIRMADO DURANTE A PRESTA-
ÇÃO DO SERVIÇO AO PACIENTE

-  higiene  das  mãos  com  água  e  sabonete
líquido OU preparação alcoólica a 70%;
- máscara cirúrgica.

PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE HIGI-
ENIZAÇÃO  RESPONSÁVEIS  PELA
LIMPEZA TERMINAL

- higiene das mãos frequente com água e sa-
bonete  líquido  OU preparação  alcoólica  a
70%;
- gorro
- óculos de proteção ou protetor facial;
-  máscara  cirúrgica;  avental  impermeável
descartável;  luvas  de  borracha  com  cano
longo e botas impermeáveis de cano longo.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL OU PRONTO ATENDIMENTO – UBS - UPA’S
E PA’s 
Figura 2: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da
disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2)

PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIR-
MADOS E ACOMPANHANTES DE PA-
CIENTES SINTOMÁTICOS DEPEN-
DENTES.

- usar máscara cirúrgica;
- usar lenços de papel (tosse, espirros, se-
creção nasal);
- higiene das mãos frequente com água e
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 
70%.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE
A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO 
PACIENTE

- higiene das mãos com água e sabonete 
líquido OU preparação alcoólica a 70%;
- óculos de proteção ou protetor facial;
- máscara N95; avental preferencialmente 
impermeável descartável; luvas de procedi-
mento;
- gorro
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PROFISSIONAIS DE APOIO, CASO 
NÃO PARTICIPEM DA ASSISTÊNCIA
DIRETA AO CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO DURANTE A PRES-
TAÇÃO DO SERVIÇO AO PACIENTE

- higiene das mãos com água e sabonete 
líquido OU preparação alcoólica

PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE HIGI-
ENIZAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA 
LIMPEZA TERMINAL

- higiene das mãos frequente com água e sa-
bonete líquido OU preparação alcoólica a 
70%;
- gorro (para procedimentos que geram ae-
rossóis);
- óculos de proteção ou protetor facial;
- máscara cirúrgica; avental; luvas de proce-
dimentos.
Atenção: profissionais da higiene e limpeza,
acrescentar luvas de borracha com cano lon-
go e botas impermeáveis de cano longo.

RECEPCIONISTAS, VIGILANTES OU 
OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATU-
EM NO ACOLHIMENTO DOS PACI-
ENTES DO SERVIÇO DE SAÚDE

- higiene das mãos frequente com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoóli-
ca a 70%;
- máscara cirúrgica;

Nesse  sentido,  cumpre  destacar  trecho  da  NOTA PÚBLICA do Ministério  da Cidadania
sobre medidas de prevenção ao coronavírus nas unidades de acolhimento institucional10:

I. Em relação aos profissionais que atuam na Unidade: Ao chegar na unidade, e antes de
iniciar suas atividades, os profissionais devem:

Durante  o  contato  com  o  acolhido  infectado  ou  com  suspeita  de  infecção,  os
profissionais deverão utilizar máscara e outros equipamentos de proteção individual
– EPI indicados pelas autoridades sanitárias,  que devem ser retiradas e descartadas
logo após o uso. Recomenda-se, ainda, a higienização das mãos imediatamente após os
cuidados com infectados. - Grifos nossos.

Por  isso,  a Defensoria  Pública  Estadual  entende que idosos  e  trabalhadores  das  ILPI´s
devem  ter  protegida  sua  integridade  de  forma  efetiva.  A  disponibilização  de  EPIs  não
específicos  para  a  respectiva  atividade  e  para  o  local  de  risco  viola  as  orientações  técnico-
científica  significando  “erro  grosseiro”,  segundo  o  STF,  para  o  trato  com  o  combate  ao
coronavírus e garantia do direito à vida e saúde desses indivíduos.

10 Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/legis/covid19/nota_publica_mmfdh_prevencao_covid19_acolhiment
o.pdf >. Acesso em 15 de junho de 2020.
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DA NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE FLUXO DIFERENCIADO DE
ATENDIMENTO -  RECOMENDAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL SOBRE O TEMA

De acordo com dados notórios, relativos aos impactos da Covid-19 em outros países,  os efeitos
da pandemia sobre idosos institucionalizados pode ser devastador. Inclusive, infelizmente,
como dito acima, o Espírito Santo já experimentou episódios que geraram comoção e vítimas
fatais. 

Por isso, é  imprescindível que o poder público crie um fluxo diferenciado de atendimento
nas ILPI´s, a fim de identificar, de pronto, os primeiros sinais de contaminação e promover a
retirada do idoso da instituição caso não haja espaço adequado para o isolamento, inclusive com
banheiro  privativo,  capacitação  e  equipamentos  necessários  para  evitar  a  contaminação  em
massa. 

Sensível  a  esta  questão,  o  Ministério  da  Cidadania  expediu  NOTA  PÚBLICA  11  ,  já  
mencionada,  com indicação  de Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades  de
Acolhimento  Institucional,  com  recomendação  de  mapeamento  de  riscos  e  planos  de
contingência, da seguinte forma: 

As Secretarias de Assistência  Social e cada serviço de acolhimento, incluindo aqueles
ofertados  por  organizações  da  sociedade  civil  –  OSC,  devem identificar  os  possíveis
riscos referentes à pandemia do coronavírus diante da realidade local e das especificidades
dos usuários e do serviço, e elaborar planos de contingência voltados à mitigar os efeitos
da  ocorrência  dos  riscos  identificados  Tais  planos  devem  conter  estratégias  que
estabeleçam procedimentos e ações a serem desencadeados diante do acontecimento de
cada  risco,  de  modo  a  dar  respostas  rápidas  e  efetivas  aos  eventos  indesejados  que
porventura venham a ocorrer durante o período de emergência de saúde pública. Dentre
outras situações que precisam ser mapeadas de acordo com a realidade de cada serviço,
destacamos:  i.  A  possível  necessidade  de  substituição  temporária  intempestiva  de
profissionais  de  cuidados  diretos,  de  modo  a  garantir  a  continuidade  do  serviço  e  a
atenção necessária aos acolhidos, na eventualidade de afastamento de muitos profissionais
concomitantemente devido à suspeita ou contaminação com coronavírus ou por fazerem
parte  do  grupo  de  risco  para  a  doença.  ii.  A  necessidade  de  providenciar  espaços
reservados adequados ao uso de acolhidos infectados ou com suspeita de infecção por
coronavírus. 

DA NECESSIDADE DE ISOLAMENTO DE IDOSOS CONTAMINADOS DENTRO DAS
ILPI´S  - PREVENÇÃO CONTRA A PROLIFERAÇÃO MASSIVA DA INFECÇÃO

11 Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/legis/covid19/nota_publica_mmfdh_prevencao_covid19_acolhiment
o.pdf>. Acesso em 13 de junho de 2020.
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O  Ministério  da  Cidadania  na  mencionada  NOTA  PÚBLICA,  com  recomendações  de
medidas  para  a  prevenção  ao  coronavírus  nas  unidades  de  acolhimento  institucional,  dispõe
sobre a necessidade de isolamento nos seguintes termos:

I. Em relação à organização e cuidados com os espaços físicos da Unidade:

Nos casos de suspeita de contaminação de algum acolhido, é importante o isolamento do
mesmo – com utilização de quarto individual e banheiro diferenciado dos demais,
não  utilização  dos  locais  comuns,  utilização  de  máscara  cirúrgica  e  imediata
comunicação  às  autoridades  de  saúde,  para  orientação  sobre  testagem,  cuidados
específicos e manejo do caso. - Grifamos.

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate da Tortura, através da Nota Técnica nº 06,
maio de 2020,  recomenda às Secretarias de Assistência Social, às Secretarias de Saúde dos
Estados da Federação, respectivamente:

Secretarias Estaduais de Assistência Social 

- Estabelecer um fluxo junto a Secretaria de Saúde para atendimento e encaminhamentos
às pessoas idosas, institucionalizadas e em assistência domiciliar; após a comunicação de
casos suspeitos à vigilância sanitária, este deve prever: deslocamento de profissionais de
saúde à Instituição,  para  realização da testagem, orientações nos cuidados  e  ações  de
isolamento social, dentro das instituições e em seus domicílios e outros; - Grifamos.

Secretarias Estaduais de Saúde 

-  Estabelecer  um  fluxo  junto  a  Secretaria  de  Assistência  Social  para  atendimento  e
encaminhamentos às pessoas idosas, institucionalizadas e em assistência domiciliar; após
a comunicação de casos suspeitos à vigilância sanitária, este deve prever: deslocamento
de  profissionais  de  saúde  à  Instituição,  para  realização  da  testagem,  orientações  nos
cuidados e ações de isolamento social, dentro das instituições e em seus domicílios e
outros; - Grifamos.

Diante de um cenário de ausência de estrutura física das ILPI´s para isolamento massivo de
sua população, ganha relevo a orientação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
da Tortura, constante na   Nota Técnica nº 06, endereçada ao Governo do Estado  :

Governos dos Estados

-  Criar  e  fortalecer  estratégias  de  financiamento  e  apoio  técnico  para
programas  e  serviços,  tais  como  de  hotelaria  solidária  para  oferecer,
enquanto durar a pandemia, hospedagem e alimentação a pessoa idosas que estão
em  Instituições  que  não  permitem  o  distanciamento  em  dormitórios  e  outros
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ambientes (superlotadas) ou em situação de vulnerabilidade pelas condições do
domicílio onde mora;

Nesse sentido, cumpre registra que o Município de Serra adotou providências semelhantes às
buscadas pela Defensoria Pública no presente feito12:

Prefeitura  da  Serra,  ES,  disponibiliza  hotel  para  que  idosos  com  Covid-19  façam
isolamento

Cômodos serão destinados a idosos que estejam em alguma das Instituições de Longa
Permanência de Idosos (ILPIs) ou que vivem em casas onde não é possível se isolar.

Classificados como grupo de risco para o contágio pelo novo coronavírus, os idosos têm
exigido medidas  específicas  de proteção  contra  a  doença.  No  município  da Serra,  no
Espírito Santo, a Prefeitura disponibilizou um hotel para que moradores acima de 60 anos
que  tenham  testado  positivo  para  Covid-19  possam  cumprir  o  isolamento  social.
Deficientes físicos também serão atendidos nesta ação.

De acordo com a secretária adjunta de assistência social, Elcimara Loureiro, 30 quartos
foram contratados para o acolhimento pacientes com coronavírus que não precisam de
internação hospitalar.

Neste  momento,  os  cômodos  serão destinados  a  residentes  nas  ILPI's  (Instituições  de
Longa  Permanência  para Idosos)  do  município,  e  idosos  que  são  acompanhados  pelo
SEAD (Serviço Especializado de Atendimento em Domicílio à Pessoa Idosa), que vivem
em casas onde não é possível fazer o isolamento.

“Esse serviço de acolhimento a gente chama de alojamento provisório para pessoa idosa
e/ou com deficiência. É específico para ao momento da pandemia e está sendo contratado
por um período de seis meses, de junho a dezembro”, explicou a secretária adjunta.

DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, FRALDA E
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Muitas ILPI´s oficiadas pela Defensoria Pública apresentaram quadro de necessidade de insumos
para  execução  de  suas  atividades.  Além  disso,  as  instituições  provocadas  pelo  Conselho
Estadual de Direitos da Pessoa Idosas apresentaram demandas ligadas também a materiais
de limpeza, higiene, fralda e gêneros alimentícios. 

12Disponível em: <https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/06/03/prefeitura-da-serra-no-es-disponibiliza-
hotel-para-que-idosos-com-covid-19-facam-isolamento.ghtml>. Acesso e 13 de junho de 2020.
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De acordo com o art. 203, I, da Constituição de 1988, a assistência social tem por objetivo a
proteção  da  velhice,  sobretudo  em situações  de  vulnerabilidade  decorrentes  da  pandemia  da
Covid-19:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição  à  seguridade  social,  e  tem  por  objetivos:  I  -  a  proteção  à  família,  à
maternidade,  à  infância,  à  adolescência  e  à  velhice;  II  -  o  amparo  às  crianças  e
adolescentes carentes;  III  -  a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a
habilitação  e  reabilitação  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  a  promoção  de  sua
integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à
própria  manutenção  ou  de  tê-la  provida  por  sua  família,  conforme  dispuser  a  lei.  -
Grifamos.

Ademais,  o  Estatuto  do  Idoso  aduz  que  cabe  ao  Poder  Público  garantir  com  absoluta
prioridade os  direitos  humanos das pessoas idosas,  inclusive por  meio da  formulação de
políticas públicas, conforme art. 3º e 9º da Lei 10.741 de 2003:

Art.  3o É  obrigação  da  família,  da  comunidade,  da  sociedade  e  do  Poder  Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação,  à  educação,  à  cultura,  ao  esporte,  ao  lazer,  ao  trabalho,  à  cidadania,  à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Art.  9o É  obrigação  do  Estado,  garantir  à  pessoa  idosa  a  proteção  à  vida  e  à  saúde,
mediante  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que  permitam  um  envelhecimento
saudável e em condições de dignidade.

Inclusive, aduz que cabe ao Poder Público por meio da assistência social prestar alimentos
aos idosos, de forma subsidiária:

Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o
seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.

Ainda, a Lei 8.842 de 1994 ao tratar da Política Nacional do Idoso estabelece que 

Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e
entidades públicos:   I - na área de promoção e assistência social:  a) prestar serviços e
desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do idoso,
mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e
não-governamentais.  b)  estimular  a  criação  de  incentivos  e  de  alternativas  de
atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-
lares,  oficinas  abrigadas de trabalho, atendimentos  domiciliares e  outros;  c)  promover
simpósios,  seminários  e  encontros  específicos;  d)  planejar,  coordenar,  supervisionar  e
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financiar  estudos,  levantamentos,  pesquisas  e  publicações  sobre  a  situação  social  do
idoso; e) promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso;

Não se pode negar, por óbvio, que todas essas questões estão ligadas diretamente ao direito à
saúde contemplado pelo art. 196, CRFB/88 de responsabilidade solidária entre todos os entes,
conforme entende o STF:

Os  entes  da  Federação,  em  decorrência  da  competência  comum,  são  solidariamente
responsáveis  nas  demandas  prestacionais  na  área  da  saúde  e,  diante  dos  critérios
constitucionais  de  descentralização  e  hierarquização,  compete  à  autoridade  judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
STF. Plenário.  RE 855178 ED/SE, rel.  orig.  Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson
Fachin, julgado em 23/5/2019. 

PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA

Publicidade e transparência são princípios basilares  da república e da democracia,  com
previsões expressas nos artigos 5º, XXXIII,  XXXIV, “a”, LX, e 37, caput, e §3º, II da Carta
Constitucional de 1988.

Além  disso,  ganha  destaque  a  Lei  12.527  de  2011,  também  chamada  de  lei  de  acesso  à
informação editada em razão da condenação do país pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos no caso Guerrilha do Araguaia.

Em 2020, no contexto da pandemia, o Supremo Tribunal Federal proferiu 02 (duas) decisões
tratando da publicidade e transparência  de informações, sendo  certo  que  o julgado que
versa sobre os dados da Covid-19 disponibilizados pelo Governo Federal se encaixa como
mão à luva em relação ao presente caso13:

Ministério da Saúde deve restabelecer divulgação integral de dados sobre Covid-19

Decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes determina apresentação diária
dos dados, como vinham sendo divulgados.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o
Ministério  da  Saúde  restabeleça,  na  integralidade,  a  divulgação  diária  dos  dados
epidemiológicos sobre a pandemia da Covid-19, inclusive no site do órgão, nos termos em
que apresentados até a última quinta-feira (4). Ao deferir pedido de liminar na Arguição

13 Disponível  em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445071&ori=1 >.  Consulta
em 13 de junho de 2020.
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de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 690, o ministro  destacou que o
status  constitucional  da  publicidade  e  da  transparência  resulta  na  obrigatoriedade  do
Estado em fornecer as informações necessárias à sociedade.

Na ação, a Rede Sustentabilidade, o Partido Comunista do Brasil  (PCdoB) e o Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL) sustentam que uma sequência de atos do Poder Executivo
Federal restringiram a publicidade dos dados relacionados à Covid-19, “em clara violação
a preceitos fundamentais da Constituição Federal”.  Alegam que o Ministério da Saúde
alterou  de  modo  injustificável  a  forma  de  divulgação  dos  dados  referentes  ao  novo
coronavírus,  inclusive  sem  apresentar  os  dados  acumulados  durante  a  pandemia.  Tal
situação,  apontam,  inviabiliza  o  acompanhamento  do  avanço  da  contaminação  e  a
implementação de política pública sanitária de controle e prevenção da doença.

Transparência

Em  sua  decisão,  o  ministro  lembrou  a  gravidade  da  emergência  causada  pela
pandemia, que exige das autoridades brasileiras a efetivação concreta da proteção à
saúde pública. Ele ressaltou as consequências desastrosas para a população caso não
sejam adotadas medidas internacionalmente reconhecidas, como a colheita, análise,
armazenamento  e  divulgação  de  relevantes  dados  epidemiológicos,  que  devem
orientar o planejamento do poder público e o encaminhamento de políticas públicas,
além  de  garantir  o  pleno  acesso  da  população  ao  conhecimento  da  situação
vivenciada no País. “A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro
de  1988,  consagrou  expressamente  o  princípio  da  publicidade  como  um  dos  vetores
imprescindíveis  à Administração Pública,  conferindo-lhe absoluta  prioridade na gestão
administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade”, destacou.

A  hipótese  dos  autos,  observou  o  ministro  Alexandre, não  apresenta  qualquer
excepcionalidade que autorize o afastamento da publicidade e da transparência. “Os
dados vinham sendo fornecidos e publicizados, desde o início da pandemia até o último
dia 4 de junho de 2020, permitindo, dessa forma, as análises e projeções comparativas
necessárias  para  auxiliar  as  autoridades  públicas  na  tomada  de  decisões  e  permitir  à
população  em  geral  o  pleno  conhecimento  da  situação  de  pandemia  vivenciada  no
território nacional”, enfatizou.

Em razão da urgência, o ministro determinou que o advogado-geral da União preste as
informações que entender necessárias, em 48 horas. Após esse prazo, os autos deverão
retornar ao relator para análise dos demais pedidos formulados e em seguida enviados ao
Plenário da Corte para referendo. Grifo nosso.

DA EVENTUAL DECRETAÇÃO DE LOCKDOWN E DAS MEDIDAS PARA
GARANTIA DOS DIREITOS DE PESSOAS IDOSAS
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Muitas unidades da federação têm adotado medidas extremas para evitar a circulação da
população, algumas chamadas de   lockdown  . É o caso do Maranhão14, Belém15 no Pará e alguns
municípios no Espírito Santo como Ecoporanga, Água Doce e Boa Esperança16.

Nos últimos dias o Governo do Estado tem divulgado medidas de restrição mais rígidas em
estudo para implementação caso necessário17.

Por isso, a Defensoria Pública lembra de recomendação expedida pelo Mecanismo Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura, em sua Nota Técnica n. 6, com a finalidade de proteção da
população idosa em caso de lockdown, nos seguintes termos:

Governos dos Estados 

- Garantir o transporte seguro, e direito de ir e vir de cuidadores em geral e
profissionais  que  atuam  em  ILPIs,  tanto  em  situações  de  interrupção  de
transporte público, como em  casos de ser decretada situações de    lockdown  ; -
Grifo nosso.

IV. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

O art. 300, CPC, 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.
Portanto,  os  requisitos  autorizadores  da tutela  de urgência são o    periculum in  mora   e  o  
fumus boni iuris     (art. 300, CPC/15) – e ambos elementos restam claros na presente ação.

A verossimilhança da alegação (fumaça do bom direito) estão respaldadas durante todo o corpo
da presente ação, não havendo.

É indene de dúvidas ainda que, por se tratar de matéria relativa ao direito à saúde de indivíduos
idosos, a urgência se faz presente.    

Assim,  como  instrumento  de  coerção  ao  cumprimento  da  tutela  de  urgência,  impõe-se  seja
estipulada  MULTA  DIÁRIA  EM  CASO  DE  NÃO  CUMPRIMENTO  DA  ORDEM

14Disponível  em:  <https://canaltech.com.br/saude/justica-decreta-lockdown-no-maranhao-entenda-o-que-muda-
164195/> Acesso em 13 de junho de 2020.
15 Disponível em: <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/20/governo-do-para-solicita-que-empresarios-
enviem-propostas-de-retorno-das-atividades-economicas.ghtml>. Acesso em 13 de junho de 2020. 
16 Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/como-foi-o-lockdown-nas-cidades-do-es-que-fizeram-
o-bloqueio-total-0620 >. Acesso em 13 de junho de 2020. 
17 Disponível  em:  <https://esbrasil.com.br/governo-apresenta-medidas-lockdown/>.  Acesso  em  13  de  junho  de
2020. 
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JUDICIAL,  NO  VALOR  DE  R$  10.000,00  (DEZ  MIL  REAIS),  POR  PEDIDO,  a  ser
revertida ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado pelo Decreto
Estadual nº 4.329, de 05 de janeiro 1990, conforme art. 13, da Lei 7.347/85.

V. DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA   INAUDITA ALTERA PARTE  

Embora o art. 12 da Lei da Ação Civil pública já preveja a possibilidade de concessão de tutela
de urgência sem oitiva prévia do ente público, o art. 2º da Lei n.8.437/92 menciona a necessidade
de oitiva do representante legal da pessoa jurídica de direito público antes da concessão da tutela
de urgência em caráter liminar:

Art.  2º  No  mandado  de  segurança  coletivo  e  na  ação  civil  pública,  a  liminar  será
concedida, quando cabı́vel, após a audiência do representante judicial da pessoa jurı́dica
de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

No  entanto,  a  jurisprudência  tem  afastado  a  exigência  de  oitiva  previa  diante  da
possibilidade de graves danos decorrentes da demora no cumprimento da liminar, uma vez
observada a referida  norma.  A excepcionalidade  do trágico  cenário  em que se encontra  o
Estado do Espírito  Santo,  em especial,  neste momento de óbitos  crescente em razão  de uma
pandemia mundial, por certo, permite essa subsunção jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  CONCESSÃO DE LIMINAR SEM
OITIVA  DO  PODER  PÚBLICO.  ART.  2°  DA  LEI  8.437/1992.  AUSÊNCIA  DE
NULIDADE. 1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º
da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder
público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação
Civil  Pública.  2.  No  caso  dos  autos,  não  ficou  comprovado  qualquer  prejuízo  ao
agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da
medida liminar.  3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1314453/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010,  DJe
13/10/2010)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS  DA  TUTELA.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA
PROPOR   AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.  RAZÕES  DO
AGRAVO  QUE  NÃO  IMPUGNAM,  ESPECIFICAMENTE,  A  DECISÃO
AGRAVADA.  SÚMULA  182/STJ.  MENOR.  COMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA
VARA  DA  INFÂNCIA  E  DA  JUVENTUDE.  CONCESSÃO  DA  ANTECIPAÇÃO
DOS  EFEITOS  DA  TUTELA,  SEM  A  PRÉVIA  OITIVA  DO  PODER  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STJ.  QUESTÃO  DE

Núcleo de Direitos Humanos 
Endereço: Sede Administrativa – Praça Manoel Silvino, Rua Barão Monjardim, 54 – Centro, Vitória – ES, 29010-390.

Tel.: 3222-2019 – Site: www.defensoria.es.def.br – email: cdh@defensoria.es.def.br

e 29



Eus, 

MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  EXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  735/STF.
REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO   INTERNO IMPROVIDO. (...) V.   A jurisprudência do STJ, "em
casos  excepcionais,  tem  mitigado  a  regra  esboçada  no  art.  2º  da  Lei  8437/1992,
aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando
presentes  os  requisitos  legais  para  conceder  medida liminar  em Ação  Civil  Pública.
(STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA,  DJe  de  13/10/2010).  (AgInt  no  AREsp  1238406/PE,   Rel.   Ministra
ASSUSETE   MAGALHÃES,   SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  21/06/2018,  DJe
27/06/2018);

VII. DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Pela  argumentação  exposta,  há  fundamentos  o  suficiente  para  que  todas  as  medidas  sejam
deferidas inaudita altera parte, contudo, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência,
requer-se a realização de uma audiência de justificação, após citação do poder público. À
luz  do  art.  300,  §  2º,  CPC,  a  tutela  de  urgência  pode  ser  concedida  liminarmente  ou  após
justificação prévia. 

Compreende-se que o caso em tela facilmente se enquadra à possibilidade de concessão sem a
oitiva do Poder Público, pois resta clara a violação frontal ao direito à vida e a saúde. De outro
lado, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência neste diapasão, requer-se a realização de
uma audiência de justificação.

VIII.   DO DANO MORAL COLETIVO  

Todo o notório histórico de omissão do poder público que culmina no trágico cenário atual de
violações de direitos humanos de pessoas idosas e funcionários de ILPI´s no Espírito Santo,
em meio à pandemia, enseja, sem dúvidas, a ocorrência de indenização pelo dano moral coletivo
ocasionado.

Nos termos do art. 5º, inciso X da Constituição Federal,  “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”.

No mesmo sentido, a pretensão à reparação pelos danos suportados encontra previsão no artigo
927 do Código Civil. Vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado
a repará-lo.
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Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Segundo ensinam Farias e Rosenvald18, 

“(...) o dano extrapatrimonial, ou moral, pode ser conceituado como uma lesão aos direitos
da personalidade.
(…)
Os direitos da personalidade recaem sobre os atributos essenciais e inerentes à pessoa. São
‘bens primários’, pois concernem à própria existência do ser humano, abrangendo a sua
integridade  física,  psíquica  ou  emocional,  sob  os  prismas  espiritual,  social,  afetivo,
intelectual ou social (sic). Assim, se uma conduta repercute em danos à pessoa, sofrendo
ela lesão em sua individualidade, há o dano moral.”

Nesse diapasão, a doutrina de Carlos Alberto Bittar Filho bem esclarece a natureza do dano mate-
rial coletivo:

(...) chega-se à conclusão de que o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral
de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo
de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao
fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), ideal-
mente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável, do ponto de vis-
ta jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu as-
pecto imaterial. Tal como se dá na seara da dano moral individual, aqui também não há
que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da
violação (damnum in re ipsa). (Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasi-
leiro. Revista de Direito do Consumidor. n. 12, São Paulo: Revista dos Tribunais, P. 55).

Quanto à finalidade da condenação por dano moral coletivo, Carlos Alberto Bittar Filho (Ibid, p.
59) sustenta que se busca, por meio desta, reparação e punição do ente causador da lesão:

“[...] da técnica do valor de desestímulo, a fim de que se evitem novas violações aos valo-
res coletivos, a exemplo do que se dá em tema de dano moral individual; em outras pala-
vras, o montante da condenação deve ter dupla função: compensatória para a coletividade
e punitiva para o ofensor; para tanto, há que se obedecer, na fixação do “quantum debea-
tur”, a determinados critérios de razoabilidade elencados pela doutrina (para o dano moral
individual, mas perfeitamente aplicáveis ao coletivo), como, v.g., a gravidade da lesão, a
situação econômica do agente e as circunstâncias do fato.” 

18 FARIAS,  Cristiano  Chaves  de;  ROSENVALD,  Nelson.  Curso  de  Direito  Civil-  Obrigações.  6.  ed.
JusPodivm: Salvador, 2012. Pág. 609.
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A condenação por dano moral coletivo, além de buscar o ressarcimento metaindividual, impli-
ca em sanção de natureza civil por ofensa a direitos coletivos ou difusos. A reparação por
dano moral desse jaez se justifica como meio de dotar de eficácia a tutela dos interesses coletivos.

Sobre dano moral coletivo, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS - DANO MORAL
COLETIVO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMEN-
TO - APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVIDUAL - CADASTRA-
MENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE DIREITO - ILEGALIDADE DA EXI-
GÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE - ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO
IDOSO - LEI 10741/2003 VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONADO. 1. O dano moral coleti-
vo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pes-
soas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva
dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado
de uma mesma relação jurídica-base. 2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da
comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na
esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. Na espécie, o dano
coletivo apontado foi a submissão dos idosos a procedimento de cadastramento para o
gozo do benefício do passe livre, cujo deslocamento foi custeado pelos interessados, quan-
do o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1º exige apenas a apresentação de documento de identi-
dade. 4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o sistema normativo. 5.
Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstancias fáticas e pro-
batória e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão. 6.
Recurso  especial  parcialmente  provido.”  (RESP  200801044981.  Relator(a)  ELIANA
CALMON. STJ, SEGUNDA TURMA.). 

Na mesma linha de raciocínio temos a decisão do STF: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional.
Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causa-
dora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimen-
to. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes
estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da
Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo
causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil
do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsá-
vel  pela  guarda e  segurança das pessoas  submetidas  a  encarceramento,  enquanto
permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com míni-
mos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir
danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos
pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada
ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisi-
onal globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas pú-
blicas específicas,  providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provi-
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mentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da de-
sumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5.
A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever es-
tatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal,
art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88;
Lei  9.455/97  -  crime  de  tortura;  Lei  12.874/13  –
Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normati-
vas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Huma-
nos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Priva-
das de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008,
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e
Outros  Tratamentos  ou Penas  Cruéis,  Desumanos  ou Degradantes,  de  1984;  e  Regras
Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Uni-
das para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação ana-
lógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Im-
possibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena.
Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema nor-
mativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordena-
mento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a
obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos deten-
tos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 8.
Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos
termos do acórdão proferido no julgamento da apelação. (RE 580252, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRI-
TO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

Neste contexto, resta evidente a violação reiterada, injusta e intolerável de valores fundamentais
da coletividade.

Diante  deste  cenário,  impõe-se  a  condenação  do  réu  ao  pagamento  de  danos  morais
coletivos,  com  finalidade  sancionatória  e  pedagógica,  em  valor  não  inferior  a  R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).

IX. PEDIDOS

Ante do exposto, a Defensoria Pública requer que:

1) A tramitação prioritária do presente feito nos termos do art. 71 da Lei 10741 de
2003;
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2) Seja o réu citado para, caso queira, conteste a ação, na forma do art. 335 e seguintes,
CPC;

3) sejam deferidos os pedidos de tutela de urgência  inaudita altera parte;  no seguinte
sentido:  A)  Quanto  à  testagem:  i)  a  testagem em massa  de  toda  a  população  idosa
institucionalizada  em  ILPI´s  no  Estado  do  Espírito  Santo,  incluindo  os  profissionais
atuantes nesses equipamentos. Subsidiariamente, caso assim V. Exa. não entenda; (ii) que
determine a testagem de todas as pessoas idosas em instituições em que já haja caso de
confirmação de diagnóstico por Covid-19, assim como dos profissionais que lá trabalhem,
ou  caso  ainda  assim  não  entenda,  subsidiariamente;  (iii)  a  realização  de  inquérito
sorológico nas Instituições de Longa Permanência de Pessoas Idosas, nos mesmos moldes
em que está sendo realizado pelo Governo junto à população em geral. B)  Quanto às
ações de educação em saúde: (i) a apresentação imediata de uma campanha informativa
com plano de ações rotineiras de educação em saúde específica para toda a população
idosa institucionalizada, aplicadas por equipes de saúde ou profissionais capacitados, nos
termos das orientações  técnicas das autoridades competentes para o efetivo combate à
pandemia do COVID-19. C) Quanto ao fornecimento de EPIs adequados aos níveis de
exposição dos profissionais e das pessoas idosas, conforme orientações das agências
médico-sanitárias:  (i)  A  regularização  do  fornecimento  de  máscaras  para  toda  a
população idosa institucionalizada do Estado do Espírito Santo e funcionários das ILPI´s,
bem o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual específico de acordo com as
orientações  médico-sanitárias,  mediante  comprovação  de  necessidade  por  parte  das
instituições;  D)  Quanto  ao  fornecimento  de  gêneros  alimentícios,  requer-se  sejam
disponibilizados gêneros alimentícios às ILPI´s que deles necessitem mediante cadastro
junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  através  do  qual  serão
apresentadas as demandas e verificada a efetiva necessidade dos solicitantes; E) Quanto
ao fornecimento de materiais de limpeza, requer-se sejam disponibilizados materiais de
limpeza  e  higienização  às  ILPI´s  que  deles  necessitem  mediante  cadastro  junto  à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, através do qual serão apresentadas as
demandas e verificada a efetiva necessidade dos solicitantes; F) Quanto à publicidade e
transparência, (i) sejam reunidos e divulgados no painel da Covid-19 no Espírito Santo
(https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es)  ou  em  outro  local  adequado  informações
específicas  sobre  casos  suspeitos,  infecções,  mortes  e  recuperação  de  pessoas  idosas
institucionalizadas, trabalhadores e trabalhadoras das ILPI´s no Estado do Espírito Santo;
(ii) seja determinado ao Estado do Espírito Santo a comunicação, diária, direta e imediata
da Defensoria Pública Estadual dos casos de suspeitas, confirmação, óbitos e recuperação
de infecções por Covid-19 de pessoas idosas, trabalhadores e trabalhadoras de ILPI´s no
Espírito Santo, por meio eletrônico, através do e-mail  cdh@defensoria.es.def.br; G) Quanto
ao alojamento provisório, a imposição de comando judicial consistente em obrigação de
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fazer  para  que  sejam  disponibilizados  estabelecimentos  públicos  ou  privados  para
alojamento  provisório,  que  respeitem as  orientações  técnicas  para  isolamento  (espaço
entre leitos,  número reduzido de pessoas por cômodo, banheiros  separados)  de idosos
abrigados com suspeita ou contaminação pelo novo coronavírus, que não necessitem de
internação médica, comprovando em juízo o cumprimento deste item no prazo máximo de
5 (cinco) dias. No interior, ao menos um abrigo por região, seguindo a divisão da Saúde
em  nível  Estadual  ou  outro  critério  razoável  indicado  pelo  Estado;  H)  Quanto  à
prioridade de testagem de pessoas idosas,  seja determinado ao Estado que confiram
prioridade aos idosos residentes em ILPI´s e aos cuidadores na testagem da Covid-19, por
ocasião da notificação de casos suspeitos; I) Quanto à eventual decretação de lockdown
ou semelhante, se assegurado transporte seguro e direito de ir e vir de cuidadores em
geral e profissionais que atuam em ILPIs, tanto em situações de interrupção de transporte
público,  como em casos  de  ser  decretado  lockdown  ou  mesmo medidas  extremas  de
redução de circulação de pessoas.

4) caso Vossa Excelência não defira de plano os pedidos de tutela de urgência por ora
solicitado, requer-se a designação de audiência de justificação na forma do art. 300, § 2º,
CPC;

5) seja deferido o pedido de exibição de documentos, nos termos do art. 397 do CPC e,
assim,  a  exibição  dos  seguintes  documentos:  I)  Cópia  de  eventual  Plano  de
Contingência com – medidas específicas para pessoas idosas institucionalizadas em
ILPI´s  no  Estado  do  Espírito  Santo  em  relação  à  prevenção  e  combate  à
contaminação pela Covid-19; II) Cópias de eventual plano emergencial do SUAS na
epidemia do Coronavírus Covid-19, contendo, minimamente, informações sobre as
transferências  de recursos  do cofinanciamento  estadual  aos  municípios  (valores  e
data de pagamento); recursos materiais disponibilizados aos municípios; Cópia das
orientações técnicas aos municípios sobre o tema; Ações de apoio técnico aos gestores
municipais  no  planejamento  e  implementação  das  ações  emergenciais;  Ações  de
capacitação  das  equipes  técnicas;  realização  de  oficinas,  seminários,
videoconferências,  teleconferências,  videoaulas,  produção de material  informativo;
III)  Cópia  de  eventuais  contratos  de  aquisições  de  EPI´s,  gêneros  alimentares  e
outros produtos e serviços ligados à prevenção e combate a Covid-19 em ILPI´s no
Estado do Espírito Santo; IV) Cópia do documento expedido com a orientação aos
administradores de ILPI´s do Estado sobre o reforço da limpeza dos equipamentos
de forma mais abrasiva com cloro ou outro desinfetante indicado para este fim e
sabão em pó; bem como V) Cópia de plano de trabalho para atuação preventiva da
Vigilância Sanitária Estadual junto às ILPI´s do Estado do Espírito Santo; VI) Cópia
de plano de trabalho articulado entre o Estado do Espírito Santo e os Municípios que
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possuem ILPI´s em seus territórios para adoção de medidas visando à prevenção e
combate  à  Covid-19  nesses  espaços;  VI)  Cópia  de  fluxo  junto  à  Secretaria  de
Assistência  Social  para  atendimento  e  encaminhamentos  às  pessoas  idosas,
institucionalizadas  e  em  assistência  domiciliar;  VIII)  Cópia  de  fluxo  junto  a
Secretaria  de  Saúde  para  atendimento  e  encaminhamentos  às  pessoas  idosas,
institucionalizadas e em assistência domiciliar; IX) Cópia dos documentos relativos
ao apoio técnico aos municípios sobre a implementação das orientações contidas na
Portaria nº 65 do Ministério da Cidadania para os cuidados das ILPIS;

6) seja  aplicada,  em  caso  de  descumprimento  de  quaisquer  dos  pedidos  de  tutela  de
urgência,  da  multa  prevista no  item  IV,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  coercitivas,
conforme assegurado pelo art. 84, § 5º, do CDC;

7)  sejam  os  pedidos  de  tutela  de  urgência  confirmados  ao  final  e,  assim,  julgada
precedente a presente ação civil pública;

8) seja observada a dispensabilidade do pagamento de custas processuais, na forma do art.
18, lei 7.347/85;

9) a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por DANOS
MORAIS  COLETIVOS,  com  finalidade  sancionatória  e  pedagógica,  em  valor  não
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

10) seja o réu condenado pagamento das verbas de sucumbência, isto é, custas processuais
e honorários, a serem depositados no Banco Banestes, Agência 2167, montante que será
revertido  ao  FADEPES  –  Fundo  de  Aparelhamento  da  Defensoria  Pública,  conforme
artigo 3ª, “b” da Lei Complementar Estadual 105/97;

Por fim, a Defensoria Pública protesta por todas as provas admitidas em direito,  verbi gratia,
prova documental, oitiva das testemunhas e outras que se fizerem necessárias para o deslinde da
presente ação civil pública. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00.

Vitória, 15 de junho de 2020.

HUGO FERNANDES MATIAS
Coordenador de Direitos Humanos
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Defensor Público Estadual

TIAGO LUIZ BIANCO DIAS PIRES
Defensor Público Estadual

VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO
Defensor Público Estadual

FERNANDA MARINHO DE MELO MAGALHÃES
Defensora Pública Estadual

MARINA DALCOLMO DA SILVA
Defensora Pública  Estadual

DANIEL BARROS FERREIRA
Defensor Público Estadual
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