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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS
PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

 
 
Número do Processo: 0008515-55.2020.8.08.0024

Requerente: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Requerido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

 
DECISÃO

 
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de concessão de tutela provisória, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, objetivando a concessão de tutela provisória que: i) obrigue o réu a publicar os números de
internos e servidores contaminados, suspeitos de contaminação e falecidos em razão de CODIV-19, de
pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, sem a publicação dos nomes, mas com a indicação do
local onde se encontram lotados (servidores), custodiados ou com menção à unidade de origem em
caso de liberdade provisória, monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto, prisão
domiciliar ou cumprimento de pena em regime aberto; ii) obrigue o réu a disponibilizar e tais
informações numéricas no Painel CODIV-ES e no sítio oficial da SEJUS; iii) determine a observância de
fluxo diário imediato de informações entre a SEJUS e a DPES, com a indicação dos nomes dos internos
contaminados, suspeitos e mortos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória
aguda, com o apontamento do local onde estão custodiados ou a unidade de origem em caso de
liberdade provisória, monitoração eletrônica, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou
cumprimento de pena em regime aberto.

 

A autora pleiteia, ainda, que o réu seja compelido à exibição de documentos, consistentes nos registros
de ocorrências de óbito desde 21/03/2020 de custodiados provisórios ou definitivos que tenham
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falecido no sistema prisional, bem como no sistema socioeducativo, em decorrência de CODIV-19, de
pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, ainda que o óbito não tenha acontecido dentro das
unidades de reclusão, mas tenha o falecido se achado recluso no referido intervalo de tempo.

 

Em prol da sua pretensão, a autora assevera que: a) os atos praticados pela Administração Pública
devem ser amplamente publicados, salvo nas hipóteses legais de sigilo; b) é necessária urgentemente
a publicidade da quantidade de infectados no sistema carcerário e no sistema socioeducativo como um
meio de informar a sociedade quanto à situação calamitosa (ou não) das unidades prisionais e
socioeducativas; c) conhecerá de tais informações quando das visitas aos estabelecimentos de
reclusão, oportunidade em que terá acesso aos prontuários médicos dos assistidos, de modo que sua
pretensão visa antecipar tal conhecimento; d) embora o réu não tenha negado as informações
solicitadas até então, não lhe informou o nome e local onde os internos estão recolhidos, e as
respostas foram dadas em hiato temporal incompatível com o avanço da pandemia; e) foi prometida
pela SEJUS a implementação de painel de informações exclusivo para a população carcerária, mas o
que ainda não foi atendido, em violação aos princípios da publicidade, da boa-fé e da confiança.

 

É o relatório. Decido.

 

O art. 12 e 19 da Lei nº 7.347/1985 preveem a possibilidade de concessão de medida liminar em sede
de ação civil pública, observando-se, no que couber, as disposições contidas no CPC.

 

A tutela provisória é disciplinada pelo CPC a partir do seu art. 294, podendo se embasar em urgência
ou evidência, tomar a forma antecipada ou cautelar, ter caráter antecedente ou incidental.

 

No caso concreto, tem-se a formulação de pedido concessivo de tutela de urgência antecipada e
incidental, cujo disciplinamento se encontra no art. 300 do CPC, in verbis:

 

Art. 300. 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.

 

Logo se percebe que para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.

 

Assim, passo a examinar se os referidos requisitos se acham preenchidos.

 

É fato notório que vivenciamos um momento ímpar e de extrema delicadeza na história da
humanidade, já que a saúde de um sem número de pessoas se encontra em risco, tendo em vista a
avassaladora proliferação da doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus.
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Diante desse cenário, o Poder Público (em níveis nacional, estadual e municipal) tem tomado diversas
medidas com o propósito de evitar a propagação da doença, dentre as quais o isolamento social.

 

A fim de atender ao princípio da publicidade processual, inserto no art. 37 da CF, fornecendo à
população em geral dados a respeito do avanço da COVID-19, o réu implementou painel eletrônico
com diversas informações (número de pessoas contaminados, recuperadas, etc.) disponível em
https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es.

 

Por meio da presente demanda, a autora tenciona a ampliação de tais informações relativamente e
especificamente à população carcerária, sustentado que, apesar de o réu responder aos ofícios que lhe
são endereçados, o faz em hiato temporal incompatível com o avanço da pandemia e as respostas
dadas não esclarecem os nomes e os locais onde estão recolhidos os internos infectados, com suspeita
de infecção ou falecidos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda.

 

Assim, pleiteia a concessão de tutela provisória que obrigue o réu a publicar, no Painel Covid-19 e no
sítio oficial da SEJUS, os números de internos e servidores contaminados, suspeitos de contaminação e
falecidos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, sem a publicação
dos nomes, mas com a indicação dos locais onde se encontram lotados (servidores), custodiados ou
com menção à unidade de origem em caso de liberdade provisória, monitoramento eletrônico,
livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em regime aberto. Além
disso, tenciona a determinação de fluxo diário imediato de informações entre a SEJUS e a DPES, com a
indicação dos nomes dos internos.

 

Da manifestação do réu, depreende-se que as informações pretendidas já estão sendo prestadas no
Painel Covid-19 de maneira geral, levando em conta toda a população capixaba, e que a
implementação de painel específico para a população carcerária poderia ensejar estigmas e errônea
eleição de “bodes expiatórios” para a crise, daí a importância de se trabalhar com dados anônimos.

 

Embora seja reconhecido o destaque do Estado do Espírito Santo no que tange à sua transparência no
trato de informações sobre a COVID-19, parece-me, à primeira vista, que o aperfeiçoamento vindicado
pela DPES é razoável, pois permitirá maior clareza quanto à situação das pessoas reclusas em unidades
prisionais e socioeducativas, permitindo que todos tenham conhecimento do avanço da doença entre a
população carcerária.

 

Não se pode olvidar que o art. 37 da CF impõe à Administração Pública que observe o princípio da
publicidade e que atue com a máxima transparência possível, ressalvando-se os casos legais de sigilo.

 

Nesse sentido, não me parece, prima facie, que a divulgação de dados específicos da população
carcerária, sem o apontamento dos nomes dos internos, seja capaz de violar o anonimato apregoado
pela Lei Geral de Proteção de Dados.

 

Como bem destacado na exordial, algumas unidades da federação já realizam adequada discriminação
de dados da COVID-19 relativamente à população carcerária (por exemplo Rondônia e Distrito
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Federal), não sendo inédita a pretensão veiculada na presente demanda.  

 

De mais a mais, convém frisar que a letalidade da doença COVID-19 é de conhecimento geral, já tendo
sido registrados, em nível nacional, mais de um milhão de casos e mais de cinquenta mil óbitos
(https://covid.saude.gov.br), e em nível estadual, aproximadamente trinta e cinco mil casos e mil e
trezentas mortes (https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es).

 

Assim, relativamente ao pedido de publicação, no Painel Covid-19 e no sítio oficial da SEJUS, dos
números de internos e servidores contaminados, suspeitos de contaminação e falecidos em razão de
CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, sem a publicação dos nomes, mas
com a indicação dos locais onde se encontram lotados (servidores), custodiados ou com menção à
unidade de origem em caso de liberdade provisória, monitoramento eletrônico, livramento condicional,
indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em regime, parece-me razoável, estando presentes,
no meu entender, os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de risco ao resultado
útil do processo, conforme razões acima expostas.

 

Por outro lado, no que atine à aspiração da autora de determinação de fluxo diário imediato de
informações entre a SEJUS e a DPES, com a indicação dos nomes dos internos contaminados, suspeitos
e mortos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, com o
apontamento do local onde estão custodiados ou a unidade de origem em caso de liberdade provisória,
monitoração eletrônica, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em
regime aberto, parece-me, à primeira vista, que não deve ser deferida.

 

Primeiro, porque as informações relativas ao estado clínico de pacientes goza de proteção
constitucional, sendo invioláveis a sua intimidade e vida privada, consoante art. 5º, inciso X, da CF.
Assim, somente o próprio interno pode consentir com a exposição pública de informações que lhe
digam respeito. Depois, porque os arts. 81-A, caput e 81-B, inciso V, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) preveem que a Defensoria Pública deve velar pela regular execução da pena e que lhe
incumbe visitar os estabelecimentos penais, tomando as providências para o adequado funcionamento,
requerendo, se for o caso, a apuração de responsabilidades.

 

Não se pode olvidar que a autora não assiste juridicamente toda a população carcerária, de modo que
lhe prestar as informações pretendidas significaria, em tese, dar-lhe poder de representação mesmo
sem a outorga de mandato em seu favor.

 

Relativamente aos internos assistidos pela autora, ela própria asseriu na exordial a possibilidade de
acesso aos prontuários médicos quando da realização de inspeções nos presídios.

 

De mais a mais, a própria autora confessou na peça de ingresso que o Estado tem respondido aos
ofícios que lhe dirige em busca de informações, embora não o faça de imediato, tendo em vista as
limitações da própria estrutura burocrática da Administração Pública.

 

Assim, o último pedido de concessão de tutela provisória deve ser indeferido.

https://covid.saude.gov.br/)
https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es
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Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de
determinar ao réu que, no prazo de 15 dias, disponibilize no Painel Covid-19 e no sítio oficial da SEJUS
os números de internos e servidores do sistema prisional e socioeducativo contaminados, suspeitos de
contaminação e falecidos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda,
sem a publicação dos nomes, mas com a indicação dos locais onde se encontram lotados
(servidores), custodiados ou com menção à unidade de origem em caso de liberdade provisória,
monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena
em regime.

 

Outrossim, por estarem atendidos os requisitos exigidos pelo art. 397 do CPC, defiro o pedido de
exibição de documentos, consistentes nos registros de ocorrências de óbito desde 21/03/2020 de
custodiados provisórios ou definitivos que tenham falecido no sistema prisional, bem como no sistema
socioeducativo, em decorrência de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, ainda
que o óbito não tenha acontecido dentro das unidades de reclusão, mas tenha o falecido se achado
recluso no referido intervalo de tempo, para o que fixo prazo de 30 dias.

 

Intimem-se as partes desta decisão, podendo a Serventia se valer do meio eletrônico, tendo em vista o
estabelecimento de plantão extraordinário pelo E. TJES, conforme Ato Normativo nº 64/2020.

 

Cite-se o réu para, caso queira, no prazo legal, aparesentar respostas.

 
 

VITÓRIA, Terça-feira, 23 de junho de 2020

 
 

HELOISA CARIELLO
Juiz de Direito

Este documento foi assinado eletronicamente por HELOISA CARIELLO em 23/06/2020 às 12:06:40, na forma da Lei Federal nº.
11.419/2006. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.tjes.jus.br, na opção "Consultas - Validar

Documento (EJUD)", sob o número 01-4006-3607139.

 
Dispositivo

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de
determinar ao réu que, no prazo de 15 dias, disponibilize no Painel Covid-19 e no sítio oficial da SEJUS
os números de internos e servidores do sistema prisional e socioeducativo contaminados, suspeitos de
contaminação e falecidos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda,
sem a publicação dos nomes, mas com a indicação dos locais onde se encontram lotados
(servidores), custodiados ou com menção à unidade de origem em caso de liberdade provisória,
monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena
em regime.

 

Outrossim, por estarem atendidos os requisitos exigidos pelo art. 397 do CPC, defiro o pedido de
exibição de documentos, consistentes nos registros de ocorrências de óbito desde 21/03/2020 de
custodiados provisórios ou definitivos que tenham falecido no sistema prisional, bem como no sistema
socioeducativo, em decorrência de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, ainda
que o óbito não tenha acontecido dentro das unidades de reclusão, mas tenha o falecido se achado
recluso no referido intervalo de tempo, para o que fixo prazo de 30 dias.
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Intimem-se as partes desta decisão, podendo a Serventia se valer do meio eletrônico, tendo em vista o
estabelecimento de plantão extraordinário pelo E. TJES, conforme Ato Normativo nº 64/2020.

 

Cite-se o réu para, caso queira, no prazo legal, aparesentar respostas.
 


